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మత్వా య మీశాన ముభిన్న న 

నంవూజ్య చోపాళ విర క్షనూోనస;, 

యజ్ఞాదిఖి శ్యాంతిము ఖై శ్ప సాధనై 

ర్విముచ్య తే తం పర నూనతో జస, 

అధ్యాయావతౌరిక, 

పృథమాధాక్టయమున 'జేయంబడినవేడాంతసమస్వయము ద్వితీ 

యాభ్యాయమునందలివిచారముచే బాగుగ స్థిరపరుపం బడెను. నిర్దోమము 

_గావింపంబడెను. దాని నొ శ్రయించి యాయధా్యయమున మాయు సాధ 

నములు వీవారింపల బడును. సిడారితీము స్థిర పడినపిద పం గాని యావిఇా 

రము సంభవింపదు గావునం బూ ర్వా ధ్య్వాయమునకును. దీనికిని. గలసం 
బంధము హేతు హేతువు ద్భావనంబంధము, మజీయు ద్వితీయాధ్యా 

యాంశమున నింద్రియములు ప్రాణములు మొదలగునవి జీవ్రువకు సాధ 
నము లనియుం బరమేళస్టరునుండి జనించు ననియు నిర్ణయింపఃబడెను. 

డాని నాశృయించి యాయ ధాన్టియమున జీవునినంసారగతియు నాతని 

యవస్థాభేడ ములును శీ* త్ర త్ర స్టంపదార్థములును పాస శాభేదాభేదములును 

సమాన ప్రకరణ;మునందు బళ శుతియందు * = జెప్పుబడియున్న గుణముల 

మతీయెన శ్రుతియందలి యుపాననా వ్ర కరణమున నొపసంహోకము చేయ. 

వచ్చునా? (ప్రేపసంపారము చేయుట తనంగా నొక స్థలమునందలిగుణముల 

¥ ర్వంపదార్గములు. (చూ, ఆఅ.౨, ఫ్రా 3, నూరి.) 
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వతారికం 2 బ్రవ్మానూ శ్రములు, అధికరణా 

మజియెొకస్త్టలమునకు డెచ్చికొనుట) లేదా? యనునీమయంబును బ్రహ 

జ్ఞానమువలన మూాడు.ము గలుగుననుటయు దాని కుపాయములును తయు 

వాయములు సాధించుటవలన ము క్రియే కలుగు నని నిర్షయించుటయు 

సంద ర్మానుసారముగ వ నుతికొన్ని వినయములును విచారింపంబడును, 

పాదావతారిక, 

అందు ముఖ్యముగ నీపాదమున జీవుండు వరలోకమునుగూర్చి పోను 

టయు స్వర్షనరక ముల ననుభపించుటయు వుజలనుణిల దుఃఖ ప్రాయ 

మగనీలోకమున జనించుటయు మరణమునొందుటయు నిరూవీంపంబడును, 

ఈనిరూపణవలన సంసారము దుఃఖమయ మనియు ధనాదిరూపము లగు 

సౌఖ్యములు కొంతవజకు కానంబడినను ఆవియు శాశషతములు కాకపో 

వుటచే దుఃఖకరములే యనియు బరలోకనుఖములు గూడ నిట్టివే యనియు 

నీకారణమువలన సంసారముపై నభిలావ యుంచుటయే తగనీపని యనియు 
చేనియందు నాదరము లేక 'యేడివచ్చిన డాని నన క్షచి తముతో ననుభ' 
వించుచు శాశ్వత మగ మోకునుఖముననై ప్రయత్నించుటయే యావ 
ధక మనియు చేలును ఈశారణమువలన నీపాదమునందలి యన్నియ 

ధికరణములకును “వై రాగ్యము జనింప నక్క_టి లేదు” అనునది పూర్వ 

పతీఫలము. “వై రాగము ముఖకిముగ జనింవవలయును, సంసారము 
నిర్వివాదముగ దుఃఖమయమే” అనునది సిద్దాంతఫలము. పూర్వవతస్వై - 
రూపాదు లెచ్చటి వచ్చటనే నిరూవింపంబడును. 

అధిక రణాొవతారిక, 
-ఈవాదము నందలిన ర్వాధికరణములయందును "పంచాగ్ని విద్య 

నాధారము. జేసికొసి జీవునివరలోకగ మ నాగ మనములు విమర్శింపంబడును, 

* పంచాన్ని విద్య. 

ఈపంచాగ్ని విద్యయందు" మృతినొందినపిదప ప్రా పాణులకు గలుగసుగవునాగమన 

ములు వివరింపంబడీి యున్నవి. బ బ్రవ్మవిద్యో పాసకులును కర్హాచరణపరాయణులును 

పాషాత్తులు నని ప్రాణులు మూండువిధములుగ విషాగింపంబడి యున్నారు. ఇందు 

మొదటి తెనచారివరర్లమ జేవదహాన మనియు కండవ తెగ చారి మార్గము పితృయాన 



అ చద బ్రహ్మానూ త్రార్థచం ద్రిక = ఆధికరణావతారికం ల 

పుణ్యాతులయిక్కయుం బొపాత్తులయొక్కయు గమనాగమనములు విమ 
ర్భింపం బడును, జీవుడు ప్రాణములతోను ఇంద్రియములతోను మనన్సు 

మనియు జెప్పయడును. మూడవ తెగ వారిమార్గమనకు నామదేయయమే లేదు. అది 
మిగులనీచ మగుటచే శు తియం దూరక చూపయ జెను, 

ఒక సమయమున గౌతమగో తు 6 డగు శ్వేతకేతు. డనుసొ కమునికు మూరుండు 

పూంచాలరాజగు ప,వాహను6 డనువానినభకు. బోయెను. ఆరాజును యాభబాలుని 

చూచి “నీవు యవిద్యను శర్చితివిి ఆని ప్రశ్నించెను. “నే నన్నింటి నెటుంనుదును.” 

అని దని కాబచాలుః డు ర్హేర మిచ్చెను. అప్పుడారాజు యీ కీ ందివిధథమున వాని 

వెదునవిషయములనుగూర్చి ప్రశ్నించెనుం 

(1) ప్రాణులు మృతినొందినపిదప “నెచ్చటికిం బోవుదురు ? (ఇ) ఏవిధముగ 

మరలివత్తురు ? (8) డేవయానపితృయానమార్గము  కెచ్చట నేకీభవించును? (శ్ర ఇం 

దటుజీవులు పోవుచున్నను అస్థల మెట్టు యిజంకు గాకయుండును? (5) జఅమాలం 

మొదఅగుభూరమాులు ఐదనయాహుతియందు యెటు పురుష నామమాను దాల్నును ? 

ఈనిధమున నారాజు వృశ్నీంపయా నాము నకుమూరుండు యిందొళప్ర,ళ్నమున 

కనను సమాధానమును చెప్ప లేకపోయెను. ఈకెరణమాన సిగ్గుపడి యాతండు తన 

తం డ్రి యొద్దకుంబోయి యాసపరొళవమును వెప్పుకొనియొను. కనీసం డ్రి నాకేమియా( 

జెప్పకయే సర్వమును ఇెప్పితినంటివి 'ప్రవానవానుండు నైన్నెదు _పృళ్నములడుగ 

నందొక్య_దానికై నను సమాధానము( జెప్ప లేకపోయితిని.”” అని దీనఫావముతోం 
a న Ch అ | 

చ్రార్డి లచెను. ఆప్పుడు తండ్రి, యిటినియె, ఓీపుత్రా! నాకు తెలిసినంతవరకు నీవిషయ 
ఆ 
మున దోంచ లేదు. ప్ర, వావాను( డడీగిన త,ళ్న ములకు ను ర్రేరములు నాకుగూడ చెలియవు 

"కొవున నాయందు దోష పేమియు లేదు.” 

అనీ యిట్లు ఇప్పి పీదప నాతేం డ్రి యు అనూతన విద్యను గ్రపొంచుటతై 

పుత్ర సహితమాగ నా,ప్ర, భువుకడకుం బోయెను. ఆతండును వచ్చినతూనుల గౌరవించి 

పూజించి యాదినమా విశ్రాంతిసుఖము నొందినపీదప మరునాండు సగౌరవముగ వారి 

మనోరథ మును తెలినికొనంగోరి యిట్లనియె. *ఓమునులారా! మియభీక్ట మును చెల్పుం 

డు నాకు సాధ్యమగు దాని "నెద్రానినెనను సమకూర్చెదను.”” అనిన నమనియు తాను 

ని ద్యార్థియె వచ్చుటను బె ల్బెను, అప్పుడు ప్ర వాహను డిట్టనియె. 

న్న ్రావాణో త్రమూ ' మోకు మే ముపబటేశకింపంగలయంతనారమా కౌము, మోవి 

ద్యలో సహా స్రాంళ మెనను గఅనారము "కౌవణ, ఐనను ప్రస్తుతము మీ రర్థి ంచువిద్య 

ముప్పటికీ చ్రావ్యాణజాతిలోనికీ రాలేదు క్షత్కయులే పరస్పర ఈ ప చేశించుకొనుచుం 



శి 

ద్తీ శవ్వానూ శ్రీములు, అధికరణావతారిక, 

తోను గూడి అనాది యగునవిద్భావలన వచ్చినధ ర్హాధర ,నంస్కారముల 
నాశయించి పూర్ళబేవామును విడిచి కర్యానుగుణో మగును_త్రరచేవా 
డీరి® కావున నే నెట్టివాండ నెనను యీవిద్య mee Tren Pa నగుచున్నా ను 
"కావున నాగ్రవా ముంచళ నన్ను దయాదృష్టితొ ( జాడవలయాను కొంత కాల మిచ్చ 
టే నివనింప్రచుండిన నాయవకౌళము కొలంది విద్యనుజోధిం చెదను,. ? అనిన సమ్మతించి 
యామాని యచ్చటనే నివసించెను. వ్ర వొవాను(డును అవశకొళము ననుసరించి యీ శ్రీ 0 
దివిధముగ విద్యను బోధింప నారంఫ్టుంజెను. 

ఇది యుపొసనః సూర్య మామాం సొది శా ప్రుచూలయందు అగ్నిహోత్ర, త్ర మానందు - 

పహోమమాల6 జేయాటవలన నాహోమ, ద, దృ న్యమాలు నూత్యరూపములై యపూర్వ మను 
వే స్ర్రకుషు నాళక్రయించి భానినిర్గమన కొల మున చానినా శ్ర, యించిరే చనుచు పర 
లోకభాగ ములను వు ర్హరజన్మ ములను కూడ కలిగించుచుండు నని సిద్ధాంతము చేయం 

బడీ యున్నది. ఈయవూర్వనిగ్షమన లే యొదువిధములుగ విభాగింపయబడి మెడా 

హుతులుగ నీవిద్య యందు వర్మి వరి ౦పంబడును. ద్యులో కము మొదలగు కొన్ని పదార్థములు 

యాయాహుతులకు నాధారభూతము అగునగ్ను లుగ వర్తి౦పంబడును. ఆపదార్థ ముల 

నగ్ని రూపములతో నుపొనసనం జేయవజ యు ననుట యిందలినిద్ధాంతము. ఆయన్ను అమూ 

అమున తనగమనాగమనములు శలుగు నని నిశ్చయించుకొని సంసారహేతువ్రు అగు 

వాగమచాగమనముల బొత్తుగ నే లేకుండగ నైనను వున్నను జేవయానమార్గమున ఫున 
లావృల్తి తిరహీత మగు పహాలోకప్రా పి గలుగునటుల “నైనను స్మ యత్ని ౦ంపవలయు 

ననుట దీనికీ ముఖ్య కౌత్సర్యము. 

అయిదగ్నుఅను గూర్చి చెప్పునది యగుటచే కీవిద్యకు పంచాగ్నివిద్య యని 

"పీరు. ద్యులోకమూ (స్వర్గలోకము) మేఘుండు భూమి ఫురుకుండు స్త్రీ యను నివి 
రమైదును పంచొన్ను లు. వీనిని అన్ని రూపముతో నుసానీంపపలయును, జలాధిభూత 

ములు యాయగ్నులయంటే వేల్యయడుచు వచ్చి మైదనయాహుతియందు. (అనంగా 

శ్రీరూప మగునగ్నియందు రేతోరూపమున హోవునూ చేయంబడినసిదప ఫురుషరూ 
పము దాల్నును. ఎట్టనిన: వేదానుసారి యగు ప్రృతివాండును క ర్గాచరణమావలన ప్రయో 

జనము గల దని నిశ్చయించు ప్ర,తిఫుకు షుండును సాయం ప్రాతః కాలమాఅయందు శీర 

మృ తాదిరూ పు అగు పొం చ భౌత్రికప దార్భ ముల నగ్ని హో త,మునందు హోమము 
గావించుచున్నా (డు. అటు హోమమాచెయయబడుదున్న యాపదార్థ ములు అవూర్వకూ 

పమ్ములై పురుషు నాళ్ళు యించియే యుండి మరణానంతరమిున నాజీవు నాపరించుకిొని 

మొట్ట మొదట నాకొళనునకుం బోవ్టను. అచ్చటినుండి న్యర్ణలోే కమునకు€ బోఫ్రును. ఈ 

విషయ మేద్యులోకమన్ని యనియు నం దీజలాదులు యించ్రి, యాదిజేనతఅచే హోనుమాః 



జ హ్మసూ త్రార్థచం ద్రిక, అడికరణావ తోరిక. ఫ్ 

మునుం జెందు నని న న్పష్ట్రముగ శ్ర శు తివలనను అనుభవమువపలననుం గూడ 

తెలీయవచ్చుచున్న ధి కక్క థై న సుతే @9 వారా అభిసమూ దరు దడి వవివితి ఐఛిణికి 

గావింపయబడు ననియు జెప్పుబడును. నుటీ మ ద్యులోళమునకు అగ్ని రూప పము కొల్సిం 

పంబడియుండుటచే దానికీ నమిధలు జ్య్వాత పొగ బొగుఖు మిడు ఓసి అనుకవి 

యాన్ని యు గల్చింపంబడియెను. 

ఈద్యులోకమయు సూర్యునిచే పృశాళింపంజేయయడును శెఛ్చన దీనికి నూర్యుం దే 

సమిధలు. నమిధల నుండీ పొగవచ్చుసటం నూర్యనుండి. కిరణములు వచ్చునుగావ్టున 

వాకిరణిముల్హే ధూనునులు. ఆన్ని నార్పినపీదప జొగ్గులు గానవచ్చునట్లు నూయ్య్య:డు 

అ స్తమించినపిదప గానవచ్చునాండగుటచే చం ద్రుండు నిష్పుతోకూడినబొస్తు. చం, డు 

నివంటి రహా కొర మే గలదై మిడుగుబులపలె చెదరి యుండీనపెకౌనున నశష తే మూలే 

మిడు:గుటులు, త కౌళరూవమై యముండీనది కొవునవ పగ తే జ్వాల. ఈవిధకాగ సర్వానవ 

యవములతోం గూడ ద్యులోకకణ నగ్ని గా భావించి దానిని మర ణానంతరమున జనకం 

జబ ద్ర థ మఫ్రానమూగ ను షా నింపనలయును. మజీయు సిద్యుతో తశమునకు జేరనజలాదిపడా 

కములు సంద రూపముతో 6 బరీణమించును, ఆందున్న జీవులను చందు, దుల యాలో 

కమునందున్న సుఖముల ననుభ వింతురు, 

మేముము రెండవయన్ని. చంద్ర రూపమును జెందిఎయాన్న జలము ఆలోక్ మున 

ఫోగము ముగియగానే మరల నూతృరూపర్సులె భూలోకమునకు వచ్చుటరయీ యా'క్షొ 

కచాయ్యాదులగుండ మేఘ మగందుజేరి చేరును. ఇదియే మేఘువజనందు చేవళల మేం 
జేయంబడునాహుతి. యీవేఘాన్నికి వాయువు సమిధలు. -గాలివలననేశదా మేసుక 

“వరి చును. జలాధారదుగు పొగ లేక యావిరి దానికి పొగ. అది పొగవంటిదికజా | 

సుజుఫు జ్యూలవంటిదగుటచె చానికి జ్వాల. సీడుగులు నిస్ఫుకణికలు అవి కఠినము ఓ) 

యుండుటయేు-గాక మంటనుండి బొగ్గు లం జనిరంచునట్లు మెటుప్రనుండీ జనించును. 

త ణత మానక నచ్చుచుండినవి కావున ఉొజునూ లే యా మేఘాన్ని 8 మిడులగుటులు. 

ఇట్లు సావయననూుగ సీరెంగవయగ్ని నుపానీంపవల సును. ఈయన్ని యం చాహుతి 

మైనపిదప నాజలానులు వర్ణ రూపముతో భూమికి వచ్చును. 

భూమి మూడవయన్ని చేంఘుమును పొందినజిలాడి కడార్థ ము లును గానిచే చావ 

రీంపంబడి యున్న జీశ్రలాను వర్ష మౌర్గమున భూమికి పతర. ఇదీయే యురి ద్రి యాదిచేవ 

తలచే భూరూప మగుకృతీయాన్ని నం జేయయబకు వాహుతి. ఈభూతాసాగ్ని కి సంవ 
త్సరము నమిధలం. ఒక్క. సంవత్సరము నిండునప్పృటికిగాని భూమి భఅముల నొసంగదు 

కదా! అకౌళము సామౌాన్యదృష్టికి భూమినుండి వచ్చినట్లు “కొనయడును కౌవ్రన నది 
దానికీ పొగ. జ్వాఅకు నగ్నితో సమాన నుగుపర్ల'మే యుంతపలయుననుట నియమము 



గ్ర ద్రహ్మనూ త్రములు, అధీకరణావ'శారీక. 

అన్య న్నవతరం కళ్యాణతరం రూపం కురుతే” = “జీవుడు ఒకళరీరము 

కొవున నీభూమికి నల్ల నివర్ల ముతో నుండురా త్రి, యే జ్వాల. జ్వాల ఆరిపోయినపిద ప 

స్పవ్షము లె "కొనవచ్చు బొగ్గుఅవ లె రాత్రి, గడచినపిదప స్పష్టనూ లై “కొనవచ్చు గావున 

దిక్కు_ల బొగ్గులు, చిన్న వియగుటచే నాగ్మేయము మొదలగుమాలలు మిడు(గుటులు. 

ఇట్లు సావయవముగ నీమూండవయన్ని నుపౌనింపవలయూను. వర్ష వమాలఠఅమున నిందు జేరిన 

జలాధిభూతములును వానిచే చావకింపలడిన జీవుళలును భూమి నున్న వృ శా దుల 

పురుషుడే నాల్లవయగ్నీ = మఓీప ధులు థాన్యమాలు ఆజీవ్రులం జలాధిధభూతే నహీ 

తులై వర్ష ముతో గలనినచ్చి యాాక్రయింతు రని చెప్పియుంటిమి కడా! వానిని 

స్రరుప్తులుం  ఆవారరూ పముతో డీ రురు, ఇదియే నాఠివయగ్ని యంద లియాహుతి. 

వాగీం రడ్రి యము ణే సర్వవిపషయముల: బ్ర జబ కటించు పుకును. డశుద్ధుం డగును కెవున 

హ'గింద్రి య మే యూయన్నికీ సమిధలు, పాగవలె నానీ శౌదిద్యారేమలనుండి నిర్షమిం 

చును కోవున ప్రాణమా ధూమము. కౌంతికలవి యగుటచే చే త్రృములే నిప్పుకణీశలు. 

దూరదూరమాగ నుండునవి యగుటచే వెవులే మిడు (గుఆంలు, ఎజ్హనిదగుటచే నాలు 

కయే జ్వాల ఇట్లు నరవ జవ యా దక్ర్షతుగ నీ నాల్లవయగ్ని ను పాసింపవల యును. 

ఆహారయాప ముతో సియన్ని యం దాహుతి వేయయిడిన యాజలాదులు కేతోతూత 
నుగ బరిణమించును, ఆభూతములచే చావరింప[బడినజీవ్రలును ఆశేతస్సు నాక, 

యింతురు, 

త్రీ యైదనయన్ని. పురుషు నిమాలవూన నిందు లేతన్సు ప్ర, ప,వేళించును ఇదియే 

యిందలియాహుతి. ఈయనగ్నికి పుత్ర , జెవ్గాదిసాధన మగు నుపస్టేం ద్రియమే నమి * 

ధలు. రోమనులు ధూమము. యానియే జ్యాల. .సంయోగవిధానయు తే బొగ్గులు, అప్పటి 

యానంద లేళ ము లే మిడుగుటులు, ఇట్లు సానయనమాగ సీయన్ని ను పొనింపవలయును. 

శతోతాపమాున నున్న జలాధిళూూతవణ నీయగ్ని యందు హోమము గావింపంబడీ తత్త 

జ్ఞాతికి ననుగుణమగుటేహవాగ బరిణమీంచును. వానిచే వావరింపయుడియాన్న జీవులను 

యావేసాము నభిమానించి నం సారమధ్యమాన నుఖదుఃఖనము దృ నూనం బేలియాడును. 

ఓనువోమాని ! ఈనిధముగ మొట్టమొదట స్వన్వరూపముతో ద్యులో కము 

నందును అచ్చట చంద్ర, రూ పమ్షునొంది యారూపముతో మేఘునియ౦దును యచ్చట 

వద్ది రూపమా సొంవె 'మాహపముతో భూమియందును అచ్చట నా వోరతమూ పము. 

ఆంది యారుూపముతోం బుకుషునియందును వేల్వ్యంబడినజలాదులు అచ్చట శతో 

దో పమును జెంది త్రైగర్భమాను ప్ర, వేశింపంానే పరుపు ళూపమాను జెందుచున్నవి. 

ఇదియే మమెదదయాహుతీయందు జలాదుఅకుం గలుగు ఫపురుహోకార త్ర కౌరవ, 



మ్స 

. we et 
ద్ర హ్మానూ త్రార్థచం దిక్ అధికరణావ తొరికొ. 

నుండి నిర్ల మించునప్పుడు ప్రాణము లాతనిత్*. సూడ నిర్లమించుకు, ,, 
పరలో కాను భవ మైనపిదప హాజీవుండు క్రొ త్తీద్ మొనట్టియు మనోపహూర 

వనోమ ద్ర వ్యమా లన్నియు సామాన్యముగ ద్ర వరూపములే ee జఅభూతము 

మారే, మే విద్యోపదేన్టలు త, ధానముగ€ జెప్పుదు 

ఈపంచాహుతి నికూపణము'చే సామ్యము నమనాగమనము లెలేంగించం 

బడినవి వీనివిశేప ముల నాకర్షింపుండు. ఏమహోత్తులు థై రాగ్యసంపన్ను లై పరమే 

ళు నుపానీంతురో అట్టివారు నురణకానంతర మన చేవయాననూర్షమూః నా శృయించి 

ప్రహలో కమునకు. బోవ్రుదురు. శరీరమునుండి నిర్ణమింపంగానే వారిని లేబోభిమానటే 

వత తనళలోకమునకు(. నొనిపోవును. లేక నూర్యకిరణములే యీజీవుఆ నచ్చటికిః జేర్చునుం 

అచ్చటినుండీ యా తేదోఖిమూనబేవత పగటి నభిమూనించు జేవతయొక్మ_లో కమునకుం 

జేర్చును. ఆజేవకయు (పగటినభిమానించు జేవతయ్యు శుక్ల పమోభి మాని జేవతయొక్కా 

లోకనూనకుం బేర్చును. అదేవతయు ను త్తరాయణాభిమానిబేవతయొుక్క_ తోకమునకుం 
జేర్చును. ఆదియు నంనర్స రాభిమానిచేవతయొక్క_ లోకమునకు జేర్చును. ఆదేవతయు 

నూర్యలో క మునకు౬ బెర్భును. ఇంతనరకు ద్యులో "కాన్ని యందలి ప్ర భమాహుతి వర్తింప 
బడియొను. అనూర్యుండును తననుండి చం ద్ లోళకమునభం జేద్చును, ఇదియే _ పృథమా 

హుతివఅన గలిగినఫలను. భూలోకమున సురల జని ౦పవఅనీనవారలు మాత్రమే 

యీలోకొమునుంజీ మేభుమును జేరుదురు కొని పువళావృ శ్ర త్రి లేనినార అట్లు సరు. 

కావున సబ హో పాసకు లాచం దు నిచే మెటు ప్రనభిమానిం౦ంచు చేపతయొక్క.లో 

కయునకు గొనిపోయిడుదురు. జారచ్చటనే యండంగా ద్ర వాలోకానుండి యొక జీ 
'"వళ్రరుషుం జే తెంచి వానిని ఆలోకమునకు( గొనిపోశ్రను. వారును ఆఅ చ్చటినుఖముఅ 

ననుభవించుచు౯ బర మేళ్యరో పౌసన నాచరింప్రచు నువోత్తుల సహా వాసమువలన దివ్య 

క్షూననంపన్ను లై కల్పాంతేమువరకునుండి యప్పుడు |అచతుర్ముఖునితోంగొడ ము క్లీనొం 
దుదురు; మజలనంసారకూ శొందరు. ఇదియే చీవయానమార్ల్గ వజ. ఇదియే యు త్త 
రమార్గము. ఈవార్మ మాన బ్ర హే పాస సకు లగువారు మాత్ర మే పృయాణము( జేయు 
దురు. 

ఇట్లుగాక యజ్ఞాదికోర ఆ నాచరింతుశేని యట్రిచారలు పిక్ళయాన మార్గ మున 

పరలోకమునకుంబోయి. యర౦దలినుఖమాల ననుభవించి మరల భూలోకమునకు 
వత్తురు. శ రీరవానుండి నిరమింపగా నే వారు మొట్ట వెందట ధూమాభిమాని 

జీవత కడకు బోవుదురు. 'ఆజేవక రాత్ర, ్యథిమాని జేవర కడకు. జేర్చును. అది క్ఫన్ల 
పమాభిమాని చేవత యొక్క లోకమాను 'హొ౦దించును. డానినసవహాయమాచే నచ్చ 
టనుండి దహీ కాయ నాభి దేవరయొక్క_.లోకమును జెందుదుకు, చేవయాన మార్గ స్గు అకు 



దటి! ప హా న్యూతృముల్కు అధికరణాన తారిక, 

మైనట్టియు నగుకుజీయుకరావపమును యేర్చరచుకొనోను” అని బహు 
వలె వీరికి సంవత్మశాభి నూనిజేనతాలోక ప్రా ప్రి తేదు. వీరు అదజీ ణాయన చేవ తాలో క 

మునుండీ పికృలోకమున నకును యచ్చటనుడీ | 'యా"కొళ మునకునుబోవుదురు. ఇంతవరకు 

ద్యులో కొన్న యంద లియా హుతి జెప్పంబడెను. ణు టా కౌళ మునకు జేరినపీదప చం 

దృ లోకమునకు బోవ్రుజురూ వీరి నాపరించి పచ్చుచున్న జలాదు లాలోకమున భోగా 
రమ వీరి కొక జేీవామును కళ్సించి యిచ్చును. అభూతనూలే చంద చ,రూపమాగాం బరిణ 

మంచు నని యిషివరళే వివంంచియున్నాము. ఇదియే పితృయునమార్గము. దక్షణ 
మార్గ వ్వ దీనియందు టై యాణము నాచరించుబారు పునర్జన్మ యు నొందుదురు. భయజ్ఞాద్ది 

ప్రణ్యక ర్థలు మా, త్ర మే యీమార్గమున( (బ్ర యాణమా చేయుదురు. ఈశెరడు 
మార్గములును చం జ్ లోకమునందు మా లో హకీభవించును, పా పొత్తు తీశెండుమార్గ 

మాఅలో చేని నియావ న్నాక్స యింపరు, “ప్రే కూళ్ళానులనంఖ్యయు కర రనిస్థగలవారిసం 

ఖు రర మిగుల నల్పనబగ నే యుండును గావున నెందటుజీవ్రులు పోయినను ఆచంద్ర 

లోకము యిరుకు కానేరదు. వా పాత్తులగ ను నాగమనములకు నీ రంటికం శు భిన్న 

మగు ముతీయుక తోవ కలదు, వారు యమలో కమునకుంబోయి యచ్చట దుష్కర్మ 
అకు తేగినకిక్ష ననుభవించి మరల భూలోేశమున శునకౌోది తుద ద్ర జంతువులుగానో 

ప్రురుగులుగానో జనింతురు. ోపుట్టుము చావుము” అను నివియే వారిగమ నాగము 
నమాూలం. 

ఇప్పటికి వారోవా, ప, కారమంతయా వివరింపయబడెను. ఇక. నవరోవ్నాప్ర "కౌ 

రము నాకర్లింప్రడు. జృవ్గాజ్ఞానసమన్వితు అగువారికిని మిల. చా పొత్లు అగు వారికిని 

న్యక్రమమగు న వరోనూము లేదు, జ్ఞానులు ప్రనకాన్ఫ త్తి నొందర్యు పౌపాత్తులకు నది - 

యున్నను నియమము లేదు. ఈకారణమువలన యజ్ఞాదిక _ర్హళనుగూర్చి. మౌ శ్ర మే 

రకువరో హా ముల జెప్పవలనీయణన్న ది. 

ఐహికఫలము నొసంగునవి యనియు నామాష్మి కఫఖము నొసంగునవి యనియుం 

గర్మలం శిండునిధకూ లె యండును. ప,తిచాండును యీద్వివిధ కర్మ అనుగూడ నాచ 

రించును. అందు అముష్నీ క ఫలమాల జంద్ర,లోకమునందును విహికఫళముఅ భూలో 
కమునందు ననుభవించును. ద్యులోకాగ్నియందు వోనుకజణ గావింపంబడిన జలాదులు 

చంద్ర లోకవానం౬ బరికానుమాను జెందునని యిదివగశే చెప్పి యున్నాము కడా యిట్లు 

పరిళామవు నొందిన జలముల నఫిమానించుచు నందలిజీవ్టండు కర రృ సామర్థ్య ముండు 

నంతవరకు న చ్చటీ సుఖమాల ననుభదించుచుండును, ఇట్లు ఆనుభ్ధవకతు వలన పరలోశకిఫ 

అము నొసంగవలసీనశర్మ్మ తీజింపటానే యప్పటిదుఃఖమావలన చాజేవాము (జలా 

దులచే నుఖభోగార్గమా చంద్ర లోకమున గల్పింపయడిన దేహము) కూడ శ్నీణించును, 



ద బ్రవ్శానూ త్రార్థచం ద్రిక, అధికరణావతారిక, gy 

వాక్ళములచే నీనిమయమును శ్రి పృకటించుచున్న ది. వృతివురుము 

డును ధ ర్లాధర్మకార్వముల నాచరించుచుండుటను పృక్ళ్ట తు ముగ జూచు 

అన్పుడు ఐహిశఫలముల నొ సంగవలసీన కర లింళను మిగిలియీ యుండుటచే వాని 

కొజకై యాజీవుండు భూలోకమునకు డిగ్గ్ల చారంభించును. 
ఆట్లు చంద్ర లోకచేవాము నళించి జలాదిభూరవలు మరల నూక్మరూపకణ 

నెందంగాచే వానితో. బేరినజీవుండును మొట్టమొదట నాశాళమునకు దిగెవచ్చును, 

అచ్చట నాకెళసమానరూపముతో నొంతకొలముండి వాయువుచే నిటునటు గద 
లింపయిడుచ్చు వాయుసమాను డగును. పిదప పొగతో తుల్యుండగును. తర్వాత్ మేఘ 

మండల వమఃలకు డిగ్గి యచ్చట కొంత కాలమువరకు జలాధార మై యుండి పిదప మేఖస 

మానరూపము నే జెందును. ఆచ్చటనుండి వర్ష మాలనూన భూమి చాక్రయించును. 

యింతవరకు చాయా స్థానములయందు విశేష కౌలనబ నిలువవలఅనీనపని యుండదు, 

మేధురూప మగరెండవయగ్నియందును పృథివీరూప మగమూండవయగ్నియం౦దును 

జరుగు నని ఇెప్పంబడిన రెండాహుతులును శీ ఛ్రుముగ నే యగును, ఇంశపెననే యాల 

స్యమా. వర్ష ధారలమూలఅమున భూమి నాశ్రయించి జీవుడు అవర్ష ధార దేనిపెం 

బడునో దానిని మార మే యాశ్రయించను. ఇక జూాడు(డు అహారపదార్థము 

నాశ్రయించుట యనునది మీ "మొట్టమొదట జీవునకు "నెంతకన్నమా ! వర్ష థార నదీను 

ధ్యమానంబడసచ్చును. అప్పుడు యీజీవుండు నచ్చటనే పడెనేని యానదీద్వారముగ 

సమా ద్ర,మును శ్రి, వేశింపవలసినవాండగును. సూర్య కిరణములచే నందలిజలనూలు పీల్చ 

బడినస్పుడు దానితోంవాడ ముజల మేఘుమండలముకే బోవల నినవాడగును. మతియు 

నావర్ష ధార యేరాతి"పి నెనను బడెనేనియా అజలముతోచాటు జీవుండును నదిలో 
నికిగాని మ టీయొక స్థలమునకు! గాని బోవలనీన వాండగును; నూర్య కిరణముల మూఖి 

మున నాకౌళ మునక నను పోవలనినవాండగును. ఇటం గాక నాజలధార  యేదిమో యొ 

కవృత్షము టెం బడుట సంభవించినను ఆడి యాహారమున కుపయోగింపనివృ శ ంనచో 

బృయోజన ముండదు, ఉపళోగంచువృత్ మేరెనను య్ _ర్తీరజన్న ప్రై పే యవళ్యమగం 

గలుగు ననుటకు వీలు లేదు. ఆయావోరపడాగ్ధ మునుభుజించినవాండు ప్రరుషు(డు కె 

వలయును. యొవనవంతు(డు కొనవలయును. శరీరదాడ్డ ్ రముకలవాండు కెవపళియును. 

శుక్షదో పూదులు లేనివాండును కావల యును. ఆతని భార్యయు గర్భ ధారణ సమర్భ్ "కావ 

లయును, యిన్నియా నున్నను చేళ కౌలాదు అనుకూలములుగ నుండసలయును.' యిట్ల 

గుటచే నాహారపదార్థమాలతో నంబంధమా కలిగినపిదప జీవునకు ను _క్రీరజన్య ప్రా పి! 

బహుకెౌలను పట్టును. దైవరోగ మువఅన నెట్టశేలకు అవోరరూపముతో' హవ 

యన్ని యగుప్రురుషునియందు ప్ర, జేశించి శతోరూపముతో. బరిణామనూను జెందిన 
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10 బ్రవానూతములు అ-5. పాణ, 

చున్నాము కావున వానికి ఫలము లవళ్యముగ నుండవలసివచ్చుట బే 

గూడ ననుభవానువారముగ జీవ్రునకు దేహాంతరసద్భావము కల్పింప 
వలసీవచ్చుచున్న ది. ఈపాదమునందలి నర్వాధికరణములకు నదియే 
వివయము, 

తదంతర ప్రతిప త్హ్యధికరణము. ౧. 
విషయము, సంగతి: అందు మొదటియధికరణామున “జీవుడు . 

ఒక జేవహామును విడిచి పరలో కాదులకు బోవునప్పుడు (పా కేంద్ర, యాదు 
లతో౭చొటు వానికి నాధానములగు పంచీకృతభోతములయొక్క_ 
సూత్షైంళ ములను ఇహాడ గ కొని పోవును” అను వివయభాగము నిరూ 
పింపంబడును. ఇది ప్రథమాధికరణము కావున దీనికి సంగతియక్క_ల లేదు. 
ఇట్లు కాకున్నను “వూ ర్వాధ్యాయాంతమున త్రివృక్కరణ ప్ప స్తాపము 
వచ్చుట డాని నాశ్రయించి యిందు ఆ శ యా శయిీభావసంగతిబే 
త్రివృత్కృతభూతముపం గూర్చినవిచార మొచరించబుడుచున్న ది యసి 

మనను చెప్పవచ్చును. 

సందేవాము, పూర్చువతము:--- ఈజీవుండు శరీరమునుండి నిర్ష 
మించునప్పుడు పంచీక తభూతములయొక్క_నూత్షాంళ ములం ౫ ౫ కొనిపోవు 
భూతముల నాశ్రయించి యాప్రకుషునిమాలమున నైదవయగ్ని యగు శ్రీ యందు 
ప్రి వేశించి తొమ్లిడిమాస ముళకుగాణని పదిమూనములకుంగాని పీదప జని ౦చును. 

ఎజి ద్ యవరోవా ప శ్ర కారము, 

ఈవిధమః-గా శువాజానికప్ప తేక న వారలు పుణ్యము నొనర్చినను సాపము 
నొనర్చినను ఏకమావలె గ్రిందికిని మోందికినిం బోవ్రచు వచ్చుచుందురు, ఏకర్మ్య నాద 
రించినను వచ్చుశాక్యకఫుల మెద్దియు లేదు, యివాపరలోేకఫలమూలు రెండును య బక" 
ములే కావున వీరియందలి యభిమానకణను వదలి శాశ్వత బ్ర బ వ్యాయోగ' ప్రా ఫ్ కలుపు 
టకు దగినయు పాంయము నాలోచింపవల యును; జబ బవామా నోషొనింపవల యును. 

ఇట్లు పౌంచాల రాజగు ప వావానుయడు eel నుపజేశింపయగా మిపల జంత 
నించి యమునియు నాకేనిప్రు తు ండును నిజనివాననుఃలకు. జనిరి, యావిద్యయందు 
వర్ణి ంపయడీనే చేవయాన పిత్సయాననల కే శ్ గ మముగ ఆర్చికాదిమార్గ మనిధఘు 
నూమాదిమార్గ మనియా( చేదు. 



ట్రహ్మనూ త్రార్థచం ద్రిక, తదంతరప్రతిప త్త గధికరణము. ౧. il 

నా? లేక ప్రాణాదులను మొ త్రమే కొని పోవునా? భూతాంశముల 

గ కొనిపోవు ననుటకుం. బమాణ మేదియు లేదు. ప్రాణాదులం గ కొని 

పోవు ననువివయమువలశె నీపిషయమయు శ్రుతియందు లేదు, “నవతా శ్వే 

జోమా త్రాః సమభ్యాదభానః” “ఆజీవ్రుండు ఈ లేజోమాత్రలను గై. 

కొని” అనువాకషమునందు కేశోమూ త్రశ బ్బములచే నింద్రియములు మా 

త్రమేచెప్పంబడెను. కాసి భూతములుకావు, ఈపిషయము * వాక చేమ 

మువలన స్పష్టమగుచున్నది. అందు నేత్రాది ప్రస్తాపము మా త్రమే కలదు, 

శాని భూత ప్రస్తావము లేదు, “భూతములను గైకొని పోవకున్న బేహోం 

తరమును నిరి,ంచుటకు ఏబు లేదు. కావున జీవునకు సహాయములై ' 

భూతము లున్నవి యని సిద్దాంతము శేయవచ్చును” అనిన నదియు 

యు కము కాదు. పంచీకృతభూతము లన్ని చోట్లనుం గలవు. ఎచ్చట శ్రీ 

రమును పుట్టింపందలంచిన నచ్చట నెల్ల నిరభర్థంతరముగం బుట్టింప 

వచ్చును. ఇ ట్రగుటచే “ోజీవుండు చేవాము విడుచునప్పుడు భూతాంశే ము 

లను గూడం గొనీపోవునులో అని సిద్ధాంతము జేయుటకు నెంత ప యాన 

పడినను ప్రయోజనము లేదు. 

ఆఅ.-౩, పా-ం. సూ-౧, 

ఆవ. “వ శ్రుతివాక్యము ప్రాణాదులనిక్షమనమునుగూర్చి యుప 

'జీశించునో అదియే నానికి నాధారము లగుభూతములమొక్క నిడి 

' మనమును గూర్చియు నుపచేరించును.” అను విషయము నెటుంగ లేక 

పెన వర్షించినవిధముగం జేయంబడిన పూర్వపతుమును నిరాకరించు 

చున్నాండుఃం--- 

౨౯౩. తదంతర ప్ర 

ప పకా మ్స Od (౧ 

అష 

తిపతౌ రంహతి సంపరిస్వ కః 
ల 

Ma 

తాత్సర్యము. ఇట్లు చెప్పుట యు_క్టియు క్షము కాదు, శ్రుతియం 

దు చూపంబడీయున్న పృక్నో శ్రీరముల సొశ్తయించి చూచిన “జీవుడు 

భూతములతో ౬ గూడియే 'బేహమునుండి నిర్హమిలచు నని "లేలుచున్నదిః 

క వాక్ వ్ర నమూ (ఆ-౧. జం. నూ-౨౬_. “పే-౨33. చూ.) 
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ప్రవావాణుం డనురాజు తననభకు వచ్చిన శ్వేత కేతు. డనుబువీకుమా 
పని జూచి “వేడ్డ యథా పంచమ మావాతా వాపః పురుమవచ 

నో భవంతి” “క శీత శేతుండా! జలము ఐదవయావాతియందు. పురు 
షం డగుట యెట్లో నీకు. జెలియునా ” అని ప్రశ్నచేనెను, దీనికి 
సమాధానమును చెప్పుటకు నాశ్వేత కేతునికి. గాని యాతనిగురు నగు 
గౌతమునికి. గాని సానుర్ధ స్టము లేకుండెను, తరువాత నాగొతముని చేతనే 

ప్రార్థితుం డై జ యాప్ర వావాణుండు తీనప్రశ్న మునకు సమాధానముగ 

పంచాగ్ని విద్య నంతయు నువ'ేశించి కట్టకేడవట “ఇతి తు ఫంచబ్యూ, 
మావాుతొ పాప, పుగువవచసో భవంతి” “పెన వర్తి రి ంచినవిధముగ 

ఊరొప మగునె నై దవయగ్నియందు శేతోరూప మగుహావిన్సును ఆహుూు 

తిచేసిన నప్పుడు జలము పురువరూప మగును” అని చెప్పెను. ఈగరెంటిని 
విమర్శించిన జీవనిర్రమనకాలమునందును పునర్జన్మ కాలమునందును. గూడ 

పం చీకృతభాతములు ఆతనితోం గూడనే యున్న వి యని న్పన్గముగు 
చున్నది. 

ఇట్లు శ్రుతి శరీరనిర్హమనమును నిర్హయించుటవలన దీనికి విరో 
ధముగా స్య ప్ర డల నాధారమువేసికొని వేయంబడినకల్పనలన్నియు యు 

_క్లియు కములు కావు. అహంకారము సర్వవ్వ్యాపక్ ము. కావున దాని 

నుండి జనించిన యింద్రియములును జీవులునుం. గూడ సర్వవ్యాపకులే 

యనియు పురాకృతకర్శవశేమున నొక జేవాముననున్న యింద్రియ . 
వృత్తి తొలంగి మజీయొక్ బేవామున నభివ్య క్రి నొందుచుండు ననయు 
జీవం డచ్చట కూడ నున్నాడు కావున అచ్చటివృ ల్లివలన కలుగు 

నుఖదుఃఖములం దనవిగానే ఛావించుచుండు ననియు ఇదియే వునర్హన 
ప్రకార మనియు సాంఖ్యులు చెప్పుదురు. ఆత్త్మమాతృ మే మజీయొక 

స్థలమునకు. బోవు ననియు చేహేంద్రియాదు లన్నియు నెప్పటికప్పుడు 
కా క్ర జనించు ననియు బౌద్ధులు చెప్పుదురు. మన _స్పొాక్కటి 

మాత్ర మే ఒకళరీరమునుండి మజిరమొకళరీరమునకు బోవుచురిడు ననియు 

నాత్ర సర్వవ్యాపకు డనియు ఆకారణమువలన ప్రతిశరీరమునందును 
గమసాగమనములతోం బని లేకయీ యుండు ననియు మనళ్ళ్చలనమే పున 

రన మనియు వై శేమీకులు చెప్పుదురు. ఒక్చిలుక ఒకవృతేమునుండి 
నుజీయొక్ వృకు మునకు నైగ యునట్లు జీవుండు ఒకళ రీరమునుండి మజియొక 
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శరీరమునకు. బోవుననియు భోగసాధనము లగునింద్రి యములు ఎచ్చటి 

వచ్చటనే యుండుననియు జై నులు చెప్పుదురు. జీవునకు పునర్హన్మము లేద 
నియు ఎచ్చటివాం డచ్చటనే భస్మ మగుననియు నౌ స్తికులు చెప్పుదురు. 

ఇవి యన్నియు శ్రుతివిరుద్దము లగుటచే నమ్మకములు. కాపు, వీరి సిధ్ధాం 
తము లన్నియు 'ద్వేతీయాధ్యాయ ద్వితీయ పాదమున సయు క్లిక్రముగ 

ఖండింపంబడి కూడ నున్నవి. కావున జీవుడు ప్రాణములతోను ఇంద్రియ 
ములతోను మనన్సుతో ను పంచీకృతము లై ఈప్రాణాదులకు నాధారము 

న్ యున్న భూతముబత్' ను (ఇదియే సూత్ముశ ₹సేరము) కూడి శరీరము 
డి నిర్రమించును. కర్తానుగుణముగ వచ్చిన "రెండవళరీరమును ప్రవే 

కను ఇదియే సిద్ధాంతము. కొన్ని శుతులయందు “జీవుండు ? గడ్డి 

యందలి పురుగువలె ఓకచేహమును ఆశ్ర ముంచియే పూర్వ జేవామును 
విడుచును,” అసి చెప్పుంబడియున్న ది, "దానికేం గూడ “వుూరగ్టశరీరము 
నుండి నిర్షమింపంబోవునప్పూడు జీవునకు ను_త్తరశ రీరమునుగూర్చిన 'భావన 

కలుగును.” అనుట యీ యర్థము కాని జీవుండు స్థూలళ రీరముననుండి యే 
మజియొక స్థూలళ రీరము న్నాకృమించు నని యర్థము కాదు. ఇది వ్రత 
యాది సర్వ ప్రదూణములకును విరుద్దము కడా! కావున జీవునకు నిర్షమున 

కాలమున పంచీకృత భూత సవోయము కలదు, 

ఆఅ-3, పొ-౧. సూ-౨. 

అవ, “ఈసిద్దాంతము యు కము కాదు. సై నుదహారింప(బడిన 
ప్రశ్నో_త్రరములయందు కేవల జలవివయమై మాత్రమే చెప్పబడి 
యున్నది. కాని యితరభూతములను గూర్చి లేదు. దీనిని చూచిన నొక వేళ 

జీవుడు జలనహితుంైై శరీరమునుండి శరీరాంతరమునకుం బోవున్యు అని 

యేర్పడిన శేర్పడవచ్చును గాని * లేజోజలప్పథువులతో లేక పంచభూతము 
లతోం గూడి శరీగమునుండి నిర్ష మించును” అనువిషయ మెట్టు సిద్ధాంత 

నుగును ? వా స్తవస్థితిలో నెంతమా త్రము (ోజీవుండు జలసహితుండై 

_చేవహామునుండి నిర్రమించును.” అనునంతమా త త్రము) కూడ సిద్దాంత 
మగుట] ఏీలులేదు. ఆ శు తులయందు (వళ్నో శ్ర త్రర శు శ్రుతులయందు) 

“జలము అయిద వయావవేయందు. బురువరూపమును షం దును అని 
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మాత్రమే చెవ్పయణుడి యున్నది, కాని నిర్లవునమునుగార్చి చెప్పబడి యే 
యుండలేదు కడా !” అనిన సమాధానమును 'చెప్పుచున్నా (శు, == 

౨౯౪. త్రారత కళ్వాత్తు భూయస్వాత్ , 3, ౧.౨ 

తాత్పర్యము, ఇట్టిసంశ యయుః ఛ్ బని లేదు. పేజోజలప్పథువులుమూూం 

డును క్రివృత్యరణము చేయంబడినవని శ్ర్రుతీయందు నిర్మయింపంబడియే 
యున్నది. యిట్లగుటచే ప్రతిభూతంబును భూక త్రయముయమై యున్నది. 

యో కారఇణమువలన నొక “క భాతమును పృస్తాపించినను నర్వభూలేముల' 

జెప్పినన్లు యగును, మటీయు చేవామునందు అన్నము పచన మగుట 
మొదలగునగ్ని కార్యములును చెమ్మట చలువ మొదలగు జల కార్యములును 

వాసన మొదలగుష్పథ్వి కార్య ములును గానవచ్చుచున్నవి గదా! ఇట్టి యీ 
జేవామును కేవల జలభూతము మాత్రమే యెట్లు జనింస చేయం గలు 
గును ఇంతమాశ్ర, మే కాదు. ఉచ్భాననిశాషినములు ముదలగువాొ 

యుకార్యములును మాంసాదినర్వ వ దార్థహములకు నవకాశ మొసంగుట 

మొదలగు నాకాళ కారములునుం గూడ ేహమునం గానవచ్చుచున్న వీ; 
కావున చేవాను పంచభూతమయ ముకాని భూతత్రయమయము కాదు; 

అనియెదవే మొ యెప్పటికిని దోవములేదు. తి త్రివృత్కరణ క్రు శు తివలన పంచీ 
కరణమును గ్రహించిన క్షే 'తా్యాతృకవదమువలన సంచాత్ర త కత్వనును 
గ్రహింపనచ్చును. యిట్లు కాకున్న ను వాతేపి తశ్లేమ్మ ములుమూడే థ్రేరీత " 

ధొరణమునుచేయుచున్న వి యనుట లోక ప్రనివ్రము కావున నిట్లును జేహ 
మునకు త్య యాత కత్వ్టము సిద్ధించును, ఆపాశవి పీత సేవ ములయందును 

శే. వృముమాత్ర మే జలహాపము" కాని తక్కినవి కావు? వున కీవలజలము 

క్ కీరమును జనంపం జేయ తేదనుట స్పష్టము, యీకారణములవలన జల్మగ్ర 
వాణముచేః దక్కినభూతములును గూడ గ్రహించినక్లై యగును. 

“ఇ కైన జలనామమును మాత్రమె గ్రహించుట యేల? నుతీ 

మయొకభూతనావమును గహీంచియుండరాదా” అసియెద వేమొ వినుము, 

సొమాన్యముగ 'చేసామునందు సర్వభూత కారక ములక ౦"కె జలకెర్య ము 

మెండుగ గలదు, రసము (ఇది అన్న రస శేవము) రకము మొదలగునవి 

యన్నియు దధవరూపములే కదా! ఈకారణమువలన (కుతి జలమును 
wr - ల 
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వేర్కొనెను కాని “జలము మాత్రమే శరీరమును నిర్మించును” 
అను ను దేశమున కాదు. “పృథివీళాగము కూడ్ నధికముగానే యున్నది 

కదా!” లోనియెదవేము దీనివలన దోవ మేమియురాదు, తక్కినభూత 
ములకంకు జల వుధిక మనుటలో నంశయములేదు కదా! బదియునుగాక్ 

న్ద్ రీరసిర్లాణమునకు ముఖ్యసాధనము లగుళుక్ర నోశిశములుకూడ ద్రవరూ 

పములే యగుటచేత నై నను జలభూతము తక్కినవానికంకె నధికము కా 
వచ్చును. ఇదియును గాక శరీరనిర్గాణమునకు కర్త్యయేనిమి_త్తకారణముః 
అకర బన్ను యజ్ఞాదు లే యనవలయును. ప్ర న్తుతపంజాగ్నివిద్యయం దు అట్టి 
ర్ట రృలవలననే పురుషుండు ద్యులో కాదిమూూలమున పునర్ణన్యమునొందు నని 

చెప్పబడియున్నది. ఆయజ్ఞాదులును అగ్నివో త్ర సాధ్యములు అగ్ని హకో 

త్రమునందు చేయ(బడుహోనుములచే నిరగ్గహీంపం దగినవి. అహోమ 
ములును పాలు సియ్యి సోవురనము(సోమమను పేరుగలతీగెయొక్కురసము) 
మొదలగు ద ,వద్రవక్షములతో సాధింపందగినవి. ఈవిధముగ ను త్తరబేవా 
మునకు నిమి 'శకౌరణము లగుకర్ళలకుం. గూడ భాతాంతరములకం'కు 

నధికముగ జలమే సాధనమగుటచేకేం గూడ నది జలము నర్వభూతముల 
కంకు నధికము, ఈకారణములవలన , శ్రుతి జలమునుమా తే మే ప్రథాన 

ముగ జెప్పెను, కావున నెట్లు చూచినను “జీవుడు నసర్వఘాతనహితుం లై 
నిర్ణ మించును.”? అనుటలో సంక యము లేదు. 

“అగుగాక ఇప్పటికి. జేలినసిద్దాంత మేది కలదో జీవుండు నిర్లమిం 

చునప్పుడు వాసికి భూతీములల్"' సంపంధము కలదో తేదో యింతవటికు 

స్థిరము కా లేదు. పునర్హన ము నొందినప్రూడు భూతములలో" నాతనికి సంబం 

థ్ము కల దనుటలో 'నేవ్వుడును వివాద మేలేదు క జాం” ఆనియెద వేము 

విను ము, శ్రుతిసందర్భమునలన నే యాపివయ ము [నిర్రవున మయమునం 

దును జీవునకు(పంచుభూతములతో నంబంధముకల దనువిషయము] 
కూడ స్పష్టమగుచున్నది, యొట్లసిన : యిజ్ఞాదికర్య లను చేసినవారియొక్క. 
పరలోకగమవనమును హెప్పునస్పూడు “ఆకాళొచ్చం దమస మేవ. సోమో 

రాట్ ”= “యజ్ఞాదిక_ర్తలు ఆకాశమునుండి చంద్రుని. జేరి చం ద్రరావము 
లగుదురూ” అనువాకము కలదు. ప స్తుత పంణాగ్ని విదియందును 

“కద్దాం జివ్వూతి తస్యా అహూు తేః వవ సోమో రాజూ సంభవతి,”= 
“దేవతలు (ఇం ది,యాభిమాన దేవతలు) శ్ర ద్ఞారూవ మగుజలాదులను 
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లేదనుట సర్వజన ప్రత్వకు మే, ఇ ట్లగుటచే ప్రాణనిర్లమన మావకళ్యో మంగ 

కరింపంబడవలసిన యే, ఎప్పటికప్పుడు ప్ర ప తీఫ రీరమునందును ప్రాణములు 

కొ త్తకొ తృలా సృజింపంబడుచుండు ననోట విరుద్ద మనియు నిదివరశే 
నిరూపింపంబడియున్నది. ఇక “అగ్నిం వా గవ్వేతో అను మొదలగు 
శ్రుతికి నర మేమి యనిన * బతికియున్న కాలమునందు వాగింద్రియమును 

తనశార్యమునందు ప్ర పన ర్రింపంకేయుచున్న యగ్ని చేవశ నురగకాలమున 
నాయధికారమును “సచలుకొను ననుటయే; వాక్కు నిక్పేన్ట మగు 
ననుటయీ. ఈవిమయము ఆశ్రుతియం జే వూ ర్వావరనందర్భముల విచా. 
రించిన స్పష్ట మగును. అందు “ఓవధీ ర్లోమాని వనన్నతీ న్కే ఆః ౫ 

“శరీరముపై నున్న వెండ్రుకలు మరణకాలమున నోమధులను (చిన్న 
వృక్షములను) జెందును ; శిరన్సుపై నుండు వెండ్రుకలు మహోనృకుముల 

జేరును” అని కూడ చెప్పండి యున్నది, ఇది మెండైన పృళ్యతముగ 
నున్నదా ! మరణము నొందినప్పుడు శరీరమునందలి 'చెండ్రుకలును తేల 

వెండ్రుకలు నెగసిపోవుచున్న వా ? ఈ కారణమువలన శకవాక్యమునం'ే 
యున్న వగుటచే వాగాదీంద్రి యములు కూడ వీనివలెనే వెండ్రుకలవలెనే 

యెచ్చటికిిః బోవ వని నిర యింపవలసీ యున్నది; అధిజేవతలతో 
న్ కృమునుం జెందుట ని రాకరింపంబడిన పిదప నితరశ్రుతుల ననుసరించి 

జీవునితోం గూడ నిర్షమనమునుం గల్పీంపవచ్చును. నిర ర్ల యింపవచ్చును, 

వెండ్రుక లకు నట్టినిక్ల దమన మెందునుం జెప్పంబడీ యుండలేదు కావున. 

దోమ మేమియు రాదు. కావున చెట్లును ప్రాణమునకు దనయా శయ 

ముల ౬ గూడ నిర్ణమనము కలదు, 

(= చ వాం 'సరా-౫ణ ° 

అవ ఇట్లు ప్రాణనిర్లవునమును నిర్ణయించి మొట్టమొదట నుదా 
వారింపబడిన ప్రశ్నో త్రరములలోం గానవచ్చు విరోధమును పరివా 

౨౯౭. పృథ మేఒశ్రవణా దితి చేన్న తా 



బ్రవానూ త్రార్థచం ద్రీక - తదంతర ప్రతీవ త్త్యధికరణముూ. ౧ 19 

తాత్పర్యము, పూరస్టపతు ను: అ ప్రాణనిర్షమన ముండిన నుండును 

గాక మొట్ట మొదట చూపబడిన ప్రశ్నో త్ర స్రరములే యు కములు కావు. 
4 త్రరమునందు “ పంచమ్యు మావుతొ వాపః పురువవచసో . భవంతి ” 

అని ని మైదవయావాతియందు జలము పురుషుల డగు నని నిర్థారణ చేయం 

బడియున్నది కాని యది యుక్తము కాదు. ఈపంచాగ్నివద్యయందు 

ద్యులోకము మేఘము భూమి పురుషుడు స్త్రీ అను నై డుపదార్థము 

లును అగ్నిహో త్రములుగ వర్మింపంబడి యందు ప్ర క్యేకముగ పాశము 
ముల్ము చెప్పబడి యున్నవి. రెండవయామవాుతి మొదలు గలహోను 
ద్రవ్యము లన్నియు జలరూపములే యగుట నిస్సంశయమే కాని మొట్ట 

దటి యాహులియందుమా త్ర మడి లేదు “ తసి న్నేతస్కి న్నగ్నా 

జేవాః శద్రాం జిహ్వాతి స “ యీద్యులో కాన్ని యంది కలు 

శ్రద్ధను హోమ్ము చేయుదురు” అని మాత్రమే మొదటియాసాతినిం 

ని చెప్పబడెను ; అందు బుద్ధివృ త్తి త్రిభేదమగు. త్రో ద్ధయే హోమద్రవ్య 

ముగ నభివర్షింపంబడెను. డీనో నాశ్రయించి తన నాొల్లావుతుల 

యందు నున్న వ" నిని. గూర్చి కూడ ప ప్రత్యేక ముగనే (జలభీన్నము లని 

యే) చెప్వుట యు క్రియు క్షము, 'ఇ ట్లుండ “ ఐననయాహాుకియందు 
జలము ఫురుము డగును” ఆ అనుట యెట్లు సిద్ధాంతమగును ? 

సిద్ధాంతము ఇట్లు చెప్పుట యు కము కాదు. , ద్యులో కాన్ని 

యందలి ావాతిని. జెష్పునప్పుడు కూడ శ్రద్దాళ బ్రముే జలము తే 

చెప్పండి యున్నవి యనవలయును, అట్లు కాకున్న “"పక్నోశ్త త్రరములు 

' సరిపడకపోవును. ప్రశ్న జలమునుగూర్చియే యున్నది; ఉత్తరమునం 

" దును ఉపసంహోర ముళ్లు గానవచ్చు చున్నది, అశు యుండ వలయు సను 

టయు నావళ్ళ్యక మే కదా! ఒకదాని నడిగిన మణియొక దానిని చెప్పుట 

యెం'దై న గలదా ? కావున నావళ్యకముగ శ్ర శృ ద్ధాశబ్లముచే జలములే 

ఇప్ప(బడి యుండవలయును, వుణీయు రెండవయాసూుకి పదుదలుగ నన్ని 

యాహతులయందును వర్మింపంబడిన పదార్థములు జలమయమనములే యగు 

టయు నంతంతకు సూలరూపము లగుటయు స్పష్టముగ చెలియవచ్చు 

చున్నది, దీనిం బట్టి చూచినను మొదటియావాతియందును అలీ 

నూమైకారములతో “నున్న జలను లే చెవ్నంబడి యుండవలయు. నని 

తోచుచున్నది. తృతీయా-వాతికి హోము ద్రవ్యమగు వర్ద మునకు. ద్వోతీ 



20 బ్రవానూత్ర, త ములు. అ-౨, పా, నూ, 

యాపహాుతివోోమ దృవ మగుచంద్రుం డెట్లు కారణమో అశ్లై యాచంద్రు 

నకుల గూడ ప్రథమావాతి హోమ ద్రవ్యునుగు శ్రద్ధ కారణము కావలసి 

యున్నది; చంద్రుడు జలాత్త్మ్మకుండు కావున ఆతనికి నాజలములే కారణ 

ములు కావలయును కాని మనోవృత్తి జీవవృ త్తి మొదలగునవి కాజా 

లవు, (శ ద్ద మనోవృ తి యని కొందతీనుతము, జీవవృ త్తి యని మటి 
కొొంద*కి మతము) ఇది యనుభవసిద్ధ మగువివయము. ఈకారణము 

వలనం నూడ శ్రద్దాశబ్దముచే జలమే చెప్పంబడి యుండవలయును, 

ముణీ యు నాత్రద్ధ మనోవృ త్తి యైనను జీవన్ఫ ల్లి యెనను స్వథం క్రముగ 

జీవాదులనుండి వేణు చేసి హోమము జేయుటకు సాధ్యమగునదియును 
కాదు. కావున శ్రద్ధాశస్దము జలమును పెపూనదియే. వేదమునందు మతి 
యొశస్తలమున “ శజా వా ఆవ” “ శద యనంగా జలము” అని 

థి ౮ ధి 
ప్రత్యతుముగనే శ్రద్ధాశబ్దము జలవాచకముగల. బ్రయోగింపంబడి యా 

న్నది, మజియు ఆజలము వథమావాుతియందు అలీనూత్త్యములై. చి త్తే 

. వృ త్తివలె నగోచరములై యుండును కావున శ్రద్ధాళబ్దవాచ్యము లగు 

చున్నవి. సింహమువంటి పరా క్రమము గలవురువ్వుని “పడు సింహము” 

అని వ్వృవహరించుట లోకమునం గలదు కదా ! ఇదియునుంగాక శో రా 

పూర్వకముగ నాచరింపందగిన హోమ క్రియకు సాధన మగుటచేం గూడ 
నాజలమునకు శ్రద్ధాళ బ్ఞవాచ్యత్వేము రావచ్చును. * గ్రామములు వడకు 

చున్నవి కలవరపడుచున్నవి ” అను మొదలగు కృవహారములయందు : 
అవేతనము లగు గ్రామములకు కలవరపాటు లేదు గావున సంబంధముచే . 

నాగ్రామములయందు గల మనుష్యులనే గ్రాయుశజ్ఞముచే చెప్పుచు 
న్నట్లు ఇచ్చటను  శేవలశ్రొ ద్ద హోనుసాధనము  శాకపోయినను 
తత్సంబంధముచే వోమసా ధన మగుజలమునే యాశ బముతోం జెప్పి 

యున్నారు. ఇది యంతయు కౌకున్నను “ఆపో హోస్యి శ్ర జాం సంన 

మంతే పుణ్యాయ కర్మ ణి” * యజమానునకు పవిత్ర వస్ కర్తను 

ముగించుటకై జలమే 0 ద్ద నొనంగును” అని జలమువలననే శ్రద్ధ 
యూత త్తి యగునని చెప్పండి యున్నడి,  ఈకారణమువలనం గూడ 

జలమునందు శృోర్థాళ్ బ్రము ప, యోగంపంబడవచ్చును. కావున సిర్ఫో వాద 

ముగ నీపళ్న్ని _త్తరములు జలాదివిమయకము లే. 



వ్మానూ శ్రార్థ రచం ది ద్ర - తదంతర ప్ర తీవ త రధికరణము ౧. 21 

ఆఅ._, పొర, సరొ-క., 

“ ఇప్పటికిని *జీవుండు జలాదులతోం గూడియే నిర్షమించును 
అను వినయము. స్థిరపడ లేదు ” అను సంశయము నావ్నేపసమాధాన 
ములచే నిరాకరించుచున్నా డు. 

౨౯౮ టి శ్ర తతా దితి చే న్నే ష్టాదికారిణాం 

ప తీలేః, ౩.౧.౬, 
us 

ఆాత్చర్యము, పూర వత్ ము: ఇప్పటికిని జీవునకు భూతసంబం 

ధముకలదు” ఆను విమయ ము స్థిరపడ లేదు. ప్ర వశ్త్నో త్తరములను విమర్శించిన 
జలముమా క్ర మైదవయాపహాతియందు వరు డగు ననుట సిజాంత 

మగును కొని యాజలములతో ( గూడ జీవుండును ఐదావాతులయందు 

ననువ ర్రించు ననువినయ ము సిర్దాంత్రము కానేరదు, కావున శ్రుతియందు 

ప్ర తత ముగ తేకపోవుటచే జలాదినహిత జీవనిర్హమనము సిద్ధాంతము 

శానేరదు, 

సిద్ధాంతము: ాయజ్డాదుల నొనర్చినవారినిం గూర్చి చేప్పునప్వుడు 

శ్రుతియందు “ఆ శ్రాళా చం, ద్క మసం ఏవ సోమో రాట్” అని చెప్పం 

పడి యున్నది. ఇది ఛాందోగ్యక్రు తి బై సృవాదారణ్యకోపనివత్తునందును 

దీనికి సవోాన. మగు ప్రశ రణమునం చే “దేవాః శ్రీద్లాం జువ్వ్యూతి తస్య 

అనే కేవ సోచూ రాజూ సంభనతి” అని చష్పలడి యున్నది. 

యజ్ఞాదిక _రలనుఃణూర్చి విచారించిన వారికి జలమయము లగు నగ్ని 

హోత్ర సాధనములు (హోనుద్ర ధవ వములు) పెక్కులు గలవు, హోమానం 

త్రరమునే నవి యన్నియు * అపూర్వరూపముతో సూత్ష్ముములై వారి 
న్ యించియే యుండును మరణానంతరమున పితృ యజ్ఞ వ మునందు 

* అపూర్వ మనునది ఫూర్వమిమాంస ళా(న్ర్రమునందు పర్శింపంబడియున్న ది, 

ఈలోకమున నాచరింపంబడిన యజ్ఞాదికర్శలు యొప్పటివప్పు డే నళించిపోవుచున్న వి; 

కావున నవి మరణకానంతేరమున గలుగ ౭బోచు స్వర్గ ఫలముల గలిగించుననుట విరుద్ధ 

మగుటచే నీశింటికిని (కర్మ కును భఆమునకును సంధియందు) అపూర్వ మనోనడి కొల్పింపం 

బడెను, అది. కర్మవలన జనించి భతియు గలుగువరకు నూత రూపనణతో పురుషు 

శ్వాక్షయించియే రే యుండును. 



da బ్రహ్మానూ క్రములు, ఆ-3, పా. నూ=-౭, 

“అసౌ స్వశ్రాయ లోకాయ స్వాహా” “*ఈజీవుండు స్వర్షలోక మునకు 
బోవలయును ” అని బుత్విక్కులు హోమము నొచరింతురు. అవ్వడు 
కాలానుసారముగ నాజలాదివహోమ దృవ్రములు ఆజీవుల బరివేస్టించియే 

స్వర్షమునకు. గొనిపోవును. ఇదియే ద్యులోకమునందు గలుగు నని 
చెప్పండినయాపాతి. ఈవీషయ మే మజియొక స్ధలమునంగూడ వర్తింప 

బడెను. దీనిని పట్టిచూచిన అగ్నిహోత్ర ములయందు సాయం స్రాతేః కాల 
దర్శపూర్మ మూసాపులలో నగ్ని యం చొహూుతి గావింప[బడి యపూర్వ 

రూపము నొందియున్న జలాదులతోం గూడియే జీవుండు పరలోకగమ 
నము నాచరించు నని శకేలుచున్నది. కావున నెట్లును మాసిద్ధాంతమునకు 
భంగము లేదు, 

N. ౨. ఈన్ఫూర్రమానందు వ్యాఖ్యానమణ చేయంబడియున్న యా కే ప సమా ధాన 

మాలు ప్రస్తాషాను సారముగ కెండవనూూ కృనునందే వివరింపంబడెను. చానిని౧హాొడ 

నిచ్చట ననుసంధానము చేయునది, 

అ-3, పొ-౧. 'సూ-౭, 

వ. “ఇదియేమి యజ్ఞాదిక ర రల నాచరించినవారికి నుఖాదిభోగ 

మెక్కడేది 'వీవ సోమో రాజా తీ క 'చ్లేవానా మన్నం తం చేవా భతు. 
యంతి” * ఈచంద్రుండు చేవతలకన్న ము వానిని చేవకలు భథ్నీంగురు ” 

అని ఛాందోగ్య పసవ త్రునం దును “కే చంద్రం ప్రా ప్యాన్నం భవంతి. 
తాం స్తత్ర చేవా యధా సోనుం రాజానో మాహ్యాయ సాషపశీ య 

న్వీ తేన మేనాం స్తశ్ర భతుయంతి* యజ్ఞాదిక రలు చం ద్రలోకము 
నకు జని దేవతలకు నన్న ఏ నుగుదురు. అచ్చట సోజీవతలు “మాకు నాహ్లో 
దమును కలిగింపుము శీణించి పొమ్ము) అనుచు జంద్రుని భవీంచినట్లు 
వారిని ఛశీంతురు” ఆని బ్బ సవాచారణ్యకో పనిమత్తునరదును ిప్పంబడి 
యున్న ది. ఇట్లుండ వారికి నుఖ మెక డిడి? “వూలిభోనులో చిక్కి నవానికి 

నుఖము కలదా” అనిన సమాధానమును చెపుచుశ్నా (డు. 

౨౯౯. భొ కం వానాక విత్త్వా తథా ఏ 

దర్శ యతి, ౩, ౧. 2, 
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తాత్సర్యము. ఇట్లు సంశయింపం బని లేదు. యజ్ఞాదిక_ర్పల నన్న 

ముగ జెప్పుట రగావచారికము కావలయునుగాని ముఖ్య మగుటకు వీలు 
లేదు, “అది ముఖ్యమే” యని పట్టు పట్టిన “'జ్యోతిపో మేన న్వర్ష కామో 

' యశేతి “జ్యోతిప్టోశుయాగము చేసిన న్వర్షస్రా స్తీ కలుగును. కావున 
స్వ క్రార్థి యగువాండు దాని నాచరించవలయున” అను మొదలగు విధి 

వాక్యములు నిరర్ణక ము లగును, స్వక్షమునకుం జేరంగానే యజ్ఞాదిక _ర్తల 

చేవతలు భమ్యుభోజ్యాదులవలె నమలి మ్రింగుదు నేని దానినే. బవూాు 

ఫ్ వ్రయాస సాధ్యము లగుయజ్ఞాదుల వురుషు డేలయాచరించును ? అప్పుడు 

న్వర్ష మునకం'జు భూలోకమే నుఖదాయకమగును కదా ! కావున నిర్వి 

వాదముగ నచ్చటియన్నళబ్లము బెపచారిక మైనదియే కావలయును. 
లోకమునందును శేవల మాహారపదార్థములయం చే కాక యెవిధము 

గానైనను అనుభవీంపఃబడు వదార్థములయం డెల్ల నన్న శే బ్లము 

వ్ర యోగింపబడుచునే యున్నది. ఈకారణమువలన పురుమనకు భార్యా 
టీ త్రభృుత్యాదులవలె నీయజ్ఞాదిక_ర్తలు * స్వతసిద్ధు లగు జేవతలకు నను 

భవసాధనము లగుదు రనియు, ఆస్వతన్సిద్ధ దేవతలు వీ పీరివలన భోగముల 
ననుభవించుట యీది కలదో అదియే శుతియందు భతుణశ బ్దముచే నప 

ఇారికముగం జెప్పంబడె ననియు నిర్హయింపనలసి యున్నది. రాజనేవకు 

లకు. గూడ సామాన్యజనులకంకె నధికభోగము కలుగునట్లు ఈయజ్ఞాది 

క ర్హలకును భూలోకవానులకంకు నధికభోగము కలుగవచ్చును. కావున 

అన్న శబ్ద బంబును భతుణళబ్దంబునుకూడ నావచారికములే ఇది యంతయు 

గాక “న వా వె జేవా అళ్నంతి న పిబం శ్వేత జే వావ్ముతం దృష్లాస 

తృప్వంతి ” “జవత్రలు అమృతమును చూచిమాత్రమే తృ_్తి నొందు 

* స్వతన్సిద్ధులు: : అం టేవతేలం స్వరన్సిద్ధులనియు కర్మ నా శిండు తెగలుగ 

నున్నారు. న్వరప్సీద్ధులనలగా వూర్వకల్పారతమునం జేయయుడిన ప్రణ్యకర ప్ర భావము 

వలన సీకల్పమునందు దేవతలు గానే జనించిన వారు కర్మ జీవరఅనంా మనుష్యలోకమున 

జన్మించి నుకృతకర్శ ల నాచరించి యాకర లప్ర ప, భాపకూవలన భో గార్థమై చదేవజేవా 

ములుదాల్చి చేవళోకమునకు( బోయినవారు. “సూలటేహములేకన్న "నెచ్చట]నెనను 

సుఖదుః ఖానుభవము లేదు. కెవున సీమనువ్యరూ పమున నుఖదుః ఖానుభవములకు నీలో 

కమాునకుం దగిన నూలళ రీర మెట్లు కలదో అశే యితరలోకములయందును ఆయాలోక 

నులకు దగినన్గూలశ రీరమాలు కలవని తెలిసిక్లొనవఖయును. 
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దురు కాని భత్యుభోజ్వూదులవలె నమలి మ్రింగరు. జలాదులనువలెం 

"చఛానము. జేయకు” అని జీవతలకు భతుణమే లేదని నిపేధింపంుడీ 

యున్నది. ఇ ట్లగుటచే జేవతలనుం. గూర్చి వెప్పంబడియున్న భతుణము 
కుపచారికమే ? ఈకారణమువలన యజ్ఞాదిక _రృలకు. జెప్పబడియున్న 

యన్న భావంబును కొవచారిక మే. 

ఈవివయమున నించుకంతేయును సంశేయుము నొంద నక్కజి 

లేదు. ఆయజ్ఞాదిక ర్తలు ఆకే శ్రీలు కాకపోవుటచే భేడాభిమానము 

కలవార లగుటచే జేవతలకు ననుభవయోగ్యు లగుదుర్వు “అధ మో 

నాం జీవతాముపా నే న్తే ఒన్యోఒసా వ న్యోఒవా మనీ బలీ నన వేద 

యథా పకు శేవం సజేవానాం ” “ పఏపురుముడు తాను వేటు విమ 

రుద్రాదిచేవతలు వేరు అను నభిప్రాయముతో ఉపాసన నాచరిందునో అట్టి 
బొడు మూఢుండు, మనుషుర్థిలకుం బశువులు మొదలగునవి యె ట్లను 

భవసాధనములై యాన్నవో అశ్తే యాయుపానకుండును జీవతీలకు 
ననుభవనాధన మగును” అని శంతి ఈవిషయమును స్పన్ష ముగ 
జెప్పు చున్నది. ,బ్రీతికియాన్న ప్పుడు చేవతలకుం ప్రీతికరము లనుననేక 
కార్యముల నాచరంచి వారిని తృ_్తి నొందింపం బ్రమత్నించుటను ప్రత్య 
తముగ నే చూచుచున్నాము. పరలోకమునందుసు ఇస్లు ఏరు (యజ్ఞాది 

కర్తలు) చేవతలకు నేవకులై వారొనంగినఫలముల ననుభవించుచు 

వారికి ' నుపకారము చేయుచుందురనియే తోచుచున్నది. కావున 
(6 యోా౭.న్నాం” అను మొదలగుశ్రుతి నౌ శ్రోయించి చూచిన . నీయజ్ఞాది 

కర్తలు జేవనేవకులై వారికి నుపకోరము శ్యుచు నుందురనియు నిదొయే 
యన్న ఛమణకబ్బ పర యోగములకు నభిప్రాయ మనియు నాతే జ్ఞానము 
లేకుండుటయే దీనిక గారణ మనియు సిద్దమెనది. 

మతీయొక విధముగా జూచిన ని యగును. ప్ర నుత కుతులు 

పంచాగ్నీ విద్భలోనివి.“నందర్భ మునుబట్టి ఆపంచాగ్ని విద్యను ఆత్ర విది 

“సందర్భము= ప్రకరణమా (చూడు. ౯౩) యీఇాందో గ్యోపనిష త్రున మొదటి 
నుండియు నసగుణ,బ ద్రవ్మావిద్యలు క్క కనుము క్రియ జెప్పంబడుచు వచ్చెను; వారిగతీయు 

వర్తి ర్ఫింపంబ డెను; వారికి వె వై రాగ్యమును కలిగించుట" శ్ యాపంచాశ్ని విద్యయండు కర్మ కర 

కులు సాషాత్సులు నగువారిగతియా విచారింప(బడును. ౌవున ముక్యర్ళ యగుటచే 

నిదియు బ బ్రవ్షానిద్యయ్. , 
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యనుచున్నారు. దానిని తెలిసినవా. డాత్యవే త్ర; తెలియనివాం 

డనాత్మ్య వే త్తం ఇట్టియనాత్త్య వేత్తలు చేనకలనే  భత్మీంపంబడుదు రని 

క్రుతియందు చెప్పబడి యున్న ద్య కావున సిది (ఈ వేద వాక్యము) * అర 

వొదరూపమే కాని ముఖ్యము కాదు. శ్రుతియందు “న సోమలో శే 

విభూతి మనుభూయ పునరావ ర్త లే అథ జ్ శతం పిత్తూణాం జితలో 

కానా మానందాః స ఏకః కర్షృభేవానా నూనందో యీ కర్మణా జేవత్వ 
మభిసంపద్యం లే ” “ఆయజ్ఞాదిక ర్త ర్త చంద్రలోకమునకు జస యచ్చట 
సౌఖ్యముల ననుభవించి ముల భూలోకమునకు వచ్చును, చంద్రలోక 

మును సాధించినపీతరులకు కలుగు నానందములు నూ అయినచో" కర్త 

"జీవతల యానందమునకు సరి యగును. కర్శ బేవత లనయా కర ర, పథ 

వమువలన దేవత్వమును జెందినవారు.” అని ప్రతషితముగణే యజ్ఞాది 

కర్తలకు న్వర్షభోగంబును చేవతీలకు సేవకులై యుంకుటయు నను 
విషయమును స్పష్టము చేయంబడియున్నవి. ఈ కారణమువలన నిర్వ 
వాదము జీవుడు నుఖభోగార్థనమై జలాదులతోం గూగియే పరలోక 

మునకు నిక్లమించు ననవలయును. ఈవివయమున సంశయ మింకయు 

లేదు, 

౨ కృతాత్వ్యయాధిక రణము, 

విషయము ఈ యధికరణమునందు జీశ్రుల పుశరాగమనమును 

గూర్చి వఏఇవారింపంటడునుు 

నం జేవాము: == పరలోకమునుండి భూలోకమునకు వచ్చు జీవు 
లకు కర్మ తో సంబంధము కలదా? తేదా?” అను నంశోయము నివా 
రింపంబడునుః 

నంగతి;---* పై యధికరణమున “బదవవయావేాతియ6దు జల 

ములు పురువరూపము నొందును అనుశ్రుతి. నాధారము జేసికాని “నిర్ల 

మన కొలమునండోం గూడ సాతేసికి “సలాదిభూతములతో సంబంధ 

ముండవలయును అని విర్ణయింపంబడెను కాని యది యుక్తము కాదు, 

స అర్థ వాదను (అ=౧; హం. నూర. పేర. చూ). 
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'యాన *త్సంపాత మువీ. క్వాోకర యుండునంతవరకు పరలోకము రడి” 
అను మొదలగు శ్రోతినాకముల శో “న్వర్ష మునుండి దిగి వచ్చునవ్తవూ డు 
కర్మ లేదు అని చెప్పంబడి యున్నది. ఈకారణనువలన నాతనికి జజొది 
భూతసంబంధము కూడ లేదు. ఆజలాదులు కర్తకు సంబంధించినకొ ఆయ్ 
కడా కావున బూర్యాాధికరణసిద్రాంకము నిలువదు” అను నామ యు 
నకు సమాధానము” నాత్నేపనంగతిశో నీయధీకరణ మారంభింప(బుకొ ను. 

పూర్వ వతు ము: స్వర్లలోకమునుండి భూలోకమునకు వచ్చు =వొరికి 
కర్శయెట్ట్లు ఉన్నది యనుటకు వీలు లేము, “యావత్సంపాత ముషి. ఆవ; 
శేపాంయచదా శ తృర్య వెత ( కేపూాం అను శ్రుతికి అర్థము.) ఆల్లు 
చంద్రలోకమునకు. బోయినహారలకు పుణ్యకర్య' ఎప్పుడు నశించూనాో 
అప్పూడు పువక్ణన్మము కలుగును అని శ్రుతియందు స్పష్టముగ జెప్పుంణుడే 
యున్నది. కర్శను సంపూర్మముగ ననుభవించినవీదపం గాని ఆజీవులు 
చంద్ర లోకమునుండి కదలరు, “ఇట్లు కాదు. “ఎంతవరకు స్వర్షలోకయాూన 
ననుభవింపవలయునో మెంతవరకు మూ శ్రమే సంపూర్ణము నను ఇ 
వింతుకు అని యాశ్రు తివాక్యములకు నభిప్రాయమును కల్సింపవచ్చు నూ” 
అనియెదవే మొ అదియు యు కము కాదు. “పా ప్యాంతం కర్శం _స్తనస్య్వ 
య త్యం చేవా కరో త్రయం తన్నా ల్లోకా క్పున చె త్య లోకా 
కరణే” “'పుకుషుఃడు ఈజన్మమున నేయేకర్య ల నాచగించెనో వామి 
నంతీయును పరలోకమున ననుభవీంచిన పిదప మిల కర నాచరిం యూ 
టకై భూలోకమునకు వచ్చును అని శుతియందు స్పష్టముగం జెప్పంజుడ 
యుండ నట్టికల్పనకు నవకాశ మెందుండి వచ్చును ? 

మజియు యు క్నా శ్ర యించి చూచినను ఇక్షు శేలుచున్న్న దెం 
కర్యలు శరీరత్యాగానంతరమున పరలోకగమనము కలిగినప్పుడు కాడు 
ఫలోన్య్ముఖములు కావు, ఒకళరీరమున నున్నప్పుడు ఆళరీరమును నిర్మల 
చినప్రాకజ్ఞకర్శలు ఫలము నిచ్చుచుండుటచే తక్కినవి యిచ్చుటకు వీ అదం 
డదు. బ్రిప్వుడు చూడుండుం. పరలోకమునకు పోయినప్పుడు ఏ యేకర ఆం 
ఫలోన్తుఖములు కాక నున్నవో అవి యన్నియు ఫలము నొసంగహీడ 

౯ సంపాతనునయా నిచ్చట కర్త యనియర్థము. ఆపదవబనకు పడుట యనువనణు 
రూ డార్థము. కళ శవాలు యీకర చే ఫలభోేగార్భ మై భూలోేకమునుండి లఈోకొంత అ 
నున బడుదురు.) అనుటచే గర్భ కీపేరు కలిగెను. 
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వలయు ననుటలో సంశయ మేమి? కారణము సమానమైయుండ కార్య 

ములకు మాత్రము భేదము కలుగు ననుట యెట్లు ? పరలోకగమనము 

జరిగినపీదవ కర్మలుమాాత్రీము కొన్ని ఫలాభిముఖము లగుచు మరికొన్ని 
శా వనుట యేటియు క్తి? దీప ముండిన చానినమిపమున నున్న పదార్ధ 
ములలోం గొన్నిమా త్రమే ప్రకాశించు ననియు మిజీకొన్ని చుక 

శించు ననియుం జెముటకు వీలు కలదా ! కావున దీవ ముండీన దీవము 

నొద్ద నున్నపదార్థము లన్నియు సమానముగ నే పృకాళించునట్లు వర 

“లోకగమనము కలుగలానే నర్వకర్శ్యలును ఫలము నొసంగు ననవలయు, 

బ్రట్లు విమర్శించిన యు_ క్లివలనను శుతివలనను “చంద్ర, లోకమునుండి 

దిగునవ్వుడు జీవులకు కర్త శేవమే లేదు” అను విషయము సిద్ధాంత 

నుగుచున్న ది, 
_ “ఇప్పటికిని విరోధము లేదు, కర లేకున్న వునర్జ్ణన్మమే యుండదు; 

కావునం దదర్థమై ఫలమును సంపూర్జముగ నిచ్చినను (కర్శ) మిగిలియే 

యుండును” అనిన నదియు యు క్రము కాదు. వకర్శయును ఫలము నొసం 

గినఫిదప నుండదు. ఇది లోకానుభవసికడ్షము, ఈకారణమువలన ఫలాను 

భవము ముగిసినపిదపం గర్భ యీ లేదుం” 

9-2, పొం చరా-౮. 

అవ, అను నీవూర్వపత.మును ఖండించుచున్నాండు, 

500, కృతాత్య య౭నుశయనాక్ దృష్టస్కృల 

భగం య శేత మనేెవం చశి.౧౫౮. 

తాత్సర్ణము. ఈ సంశయము యుక్త మైనది కాదు, జీవులు న్వ 

శాదిభోగముల నొందించుక రలు ఫలభోగమువలన శ్నీణీంపంగానే యను 

శయముతో గూడియే మరల భూలోకమునకు వత్తురు. స్వ గ్రాదిలోకముల 

పొందించుపుణ్యాకర్య లు మొట్టమొదట నాయజ్ఞాదిక ర లగుజీవ్రలకు వర 

లోకవానయోగగిము'లై నజలమయ బేహముల: గల్చ్పించును. వారును ఆటే 

నాములతో? జంద్రమండలమున నివసింపుచు నందలిదివ్యభోగముల నను 

భవింతురు. ఆట్టియ నుభవమువలన( గొంతకాలమునకు నావుణ్యక_ర్ష 
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శీణించును. ఆదురఖమువలన ఆజిలనుశు చేవాంబును నళించి పోవును, 

సూర్యుని వేండీమికి మంచువీందుకులు ఆరిపోవునట్లు అగ్ని వోేత్రునియొక్క_ 

వేండిమికీ నెయ్యి కరిగిపోవునట్లు నుఖఫోగనాళ మువలనః గలుగుశోశకాగ్ని చే 

నాజలమెయ శ రీఠము నలించిపోవును. ఇట్లు నళింపగా నాజీవు లాలోక 

మునుండి బయిలు చేరి కొంతవజుకు *ధూమాదివోార్లమునే యా శ్ర యించి 

కొంశవజకు నితరమార్రము నాక యించియా భూలోకమునకు వత్తురు ; 

అనుళయముకోం గూడియీ వత్తు. 

ఈవిషయము క్రుతులయందును బ బ్రృత్య వానుధవమునరిదును. 

స్మ్యృ్రతులయందును. స పిశేడ నుయ్యే రన్న దోత ద్య ఇహ రమణీ 

యచరణా అభ్యాశో వాయ _ల్రే రముణీయాం యోని మాపట్యే రన్భా9 
హ్మణయోానిం వా క త్రియుయోాని వొ వె వై కళ్టయోసిం వాథ య వా 

కవూయ చరణా అభ్యాకో వాయ తే కపూయాం యోని మాప జ్యేరన్ 
శషయోనిం వా నూకరయోాసిం బా చండాల యోనిం వా “ఏపురుషులు 

వక్ళ్చతజనమునందు పుణ్యకర్శల నాచరింతురో వా రాకర్మల స్వభావ 
మువలన సన్లు నుగువునక్షన్మము నెత్తుడురు. బ్రా బ్రావృణుండుగాలిగాని త్న్ త్రి 

యుండు గా గాని వై ళ్యుండు గాః గాని ని జనింతురు, ఎవ్వరు దువ్కర్మ లన 

చరింతురో వారు దుష్ఫ్రజన్మముల నెత్తుదురు, కుక్కగాంగాని వరాహము 

గాం గాని చండాలుండుంగా గాని జని ౦తురు” అను మొదలగు వాక్యము 

లచేశ్రుతి యావ్మయమును బోధించుచున్న ది;“ఇవాలోక మునందుశ్రావ్య 

ణాదిపన్ల ములు వచ్చుటకు గారణ మై కర్మ శేవము కలదు” అనువిషవయము 

నన ము చేయుచున్నది. లో కాను భవము ననుసరించి చూచినను యిళ్లే 
కానవచ్చుచున్నది. , లోకమున బ్రతిప్రాణియుం. బుట్టినది మొదలు హీనా 
ధికభావములతో (నొకరికంకు నొకరు తక్కువగను యెక్కువగను) 
నుఖదుకిఖముల ననుభవించుచుండు ననువినయమును వ త్యతుముగాం 

జూచుచున్నా ము. ఇట్టిభేదములకు నవళష్టముగ నేదియో యొక కారణ ముం 
డవలయాను. అదియే యనుశయము కావచ్చును కదా! మజియుస స్మ 
తియందును “వర్ణా ఆళ్తమా కశ్చ స్వకర్శ నిష్రాః ప్రేత్య కర్మఫల మను 
భూయ తతఃశే పేణపిళిష్ట టేక్ జాతీకులరూ పాయు; శ్రుత వృత్త త్తని _తనుఖమే 

ధసో జన్య పృతిపద్యుం వ్, “వర్హాళ శృమధర్శ ముల బాగుగ జరివినవారు 

* ధూమాదిమౌాగర్షమాు (అవ. పొం. పేంం౦ం. చూ. 
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చంద్రలోకమున సకలనుఖముల ననుభవించి తరువాత కర్మ శీవముతో 

భూలోకమునకు వత్తురు మంచి చిస్టలమునందు శ్రే వృమగుజాతిలో నుత్తమ 

నుగుకులములో చక్కనిస్వ్రభావంబును వి విదష్టయ నలిన ధనవంతులై నుఖ 

వంకులై రూవనంతేులై బుద్ధిమంతు లై జని ౧తురు. జపాుకాలము దీర్హా 

యువ ంకుకై జీవింతురు. ౫ అని “శ్రవ్య కు "అనుశయాము కలదు అనువిషవు 

యమును స్పన్హము చేయుచున్నది. కావున నెట్లును జీవులకు ననుళయ 
ముండియే తీరవలయును. 

_ "ఇక ననుళయస్వరూపమును వివరిం చెద నొకరి ంవుము, ఆవివమయ 

మున గొంద తీట్లు చెవ్వుదురు. 

వక రలు స్వర్దపలము నొనం7నో ఆకర్నబలోనే కొంత ఫలము 

నొసంగకుండ శేషీంచియుండునుు కుండలో పోయంబడియున్న తై లము 
వంచివేంయంబడునష్రుడు నంపూర్ణముగ(బోవక కొంత శేషించియేయుండు 

నట్లు సర భవము నొసంగు కర +లును సంవూార్థ ముగ ఫలముల నొసంగక 

కొన్ని మిగిలియే యుండును. ఇదియే యనుశయ మనంబడున్వు యిదియే 
యితీరజన్యములకు కారణ మగును. “ఇట్లు కాదు జీవుడు తీన (వుణ్యా) 

కొర ఫలము నంతయు ననుభవింపవలయు ననియే కదా చం ద్రమండలము 

నక భో మెను” అనియెజు వేము వినుము, అడి నిశ య మేకాని కర్శలు 

బొత్తుగ శీణించువజుకు నొలోకమున జీవుల. డుండచేరడు, కొంత "శే 
ముండగ నే యాలోకమునుండి మజలిరావలయును, రాజసేవార్థ మై నర్వ 

సాధనముల 7౫ కొని చనిన వురుషు(డు అవియన్నియు శీణించిపోవునం 

తవజకు నచ్చట నుండగలుగునా? పాదుకులు &ృత్రము అత్యల్ప మగుధ 
నము ఆహోరపదార్థములు మొదలగునవి యింకను స్థించిణయే యున్నను 
వానిని మొర ర వ్యయములకై. యేర్పజణచుకొని స్వగృవామునకు మజలి 
'రావలసినదికఠకచా ! ఇస్తే జీవుండును మూండుఫొగముల కధికముగ( గర రప + 

లమును న్వర్ల్షమున ననుభవించి కొంత కొరతయుండగనే మళలి శావేల 

యును. కాఫ్రున న్వర్ల ఫలము నొసంగిన కర్త లలోని యవశివ్ల భాగమే 

యనుశ యను 

ఈపతుము యు కము కొదు. న్వర్ది ఫలము కలుగుటకై. చేయః 

బడిన కర్ర య్ వునర్జన వ మును కలిశించుటకె మిగిలియుండు ననుట 

యెట్లును సంభ వింపదు. అది స్వగ్రమును కలిగించుట క య్యు కజూ చేయం 
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బడెను; అట్టిది స్వరమును కలిగింపక నితరమును కలిగించు ననుట 
మెట్లు ? “న్వర్రమనంగా నతష్టంతొనందము లేక న్వర్లమునం దనుభవిం 
పంబడుపుల ముత్యంతానందము. అట్టయానందమును స్వర్లబోకమున 

నున్నను లేకున్న నుకూడ ననుభపించుటకు వీలు కొలదు. ఇ్రట్టుండ 

నర్లఫలము నొసంగవలసినకర యైనను జీవుని భూలోకమునకుం 'జేన 
చ్చును; వరమానందయు నొనంగవచ్చును” అనియెదవేమొ అప్పూడు 
దువ్క-ర్భ యనునదియే యుంశంగాడదు. శ్రుతియందుమా త్రము “రమ 
శీయచరణాః కపూయచరణాళి అని శుభాశుభానుశీయణుల విభాగించి 

వరాపుదున్న ది. యీళుథికి పై పై సిద్ధాంతము నిరుద్ద మగును. స్వరము 
నొసంగు కర్మ యెప్పటికిని ళుభముగనే యుండును కాని యతుభ 

ముగ నుండదో కదా! “నరకాదులయం దసుభవింపంబడీన పాపకర్మ యు 

గాంత యిక్లే శేపించి యుండును యీ కారణముూవలన నుఖదుఃఖాదిఫల 

ములు కలుగవచ్చును” అనియెద వేము అప్పుడు “న్వన్షాది సాధన మగు 

కర్మకాక్, తక్కినదియు పునస్తన్మకారణ చుగుచున్నదెో, యని తేలును. 
దీని ననుసరించి ఆపుణ్యుకర్టయు. స్వర్హాదిసాధన మగుకర్మయు. గాదు 
అని కూడ సంళయింపనలసి యున్నది. న్వర్తాదిసాధన మగునదియే 
మైనచో నది న్వక్షలోకభోగ మగుపరమానందము నొనంగునది యగు 

టచే దొనిఫలమును దుఃఖబవాళ మగుభూలోకమున నిట్టాసగం గలు 

గును, అట్లియానం దము భూలోకముస్క లతేదనియే కచా నుఖార్జులు 

వేదానుసారముగ యజ్ఞాదుల నాచరించుట ! ఒకానొకస్థలమున నై నను 
అట్టినుఖము కలుగు నేసి దానిని పురుష ప ప్రంకత్న ములో నే సాధింప బ్ 

యత్నింసవచ్చును కదా! ఆవ్వుడు వేదమునకును యజ్ఞాదులు గూర్చి 
చెప్పవలసినపని యుండదు, ఈకారణమువలన చం ద్రలోకమునుండి దిగి 

వచ్చువారికీ గలయంశయము న్వర్లసాధనకర్ష కేవము కాదనియీ నిర్ల 
యింపనలసీ యున్న ది. యింక యేల కర్త లును కర్ర ర్శవిధానము లును కర 

లతో స్వర్షనరకాదులకును వురుషునకును గలసంబవధంబుటును కర ఫ 

లంబులును మజీయు. గర్భను గూర్చిన సకలవివయమును శీవల వేద 

ముచేత మాత్రమే గ్రృహింపంబడవలసీయున్న వి కాని మజియొక దానిచే? 
గాదు. ఇట్లు కేవల వేదమునే యాభారముగంజేసికొని కర్ణ నంగీకరించు 
వనము 0౮ వివయమున బ్రజ్ఞ నుపయోగించుటకే మొట్టమొదట నవ 



బ్రవానూ శ్రార్ధచం ద్రిక అ కృతాతక్ణయాధికరణము. Do d1 

కాశములేదు. వసి యుపరోాగించినను వే దార్థనిర్ణ యవివయమున నువ 
ఊూగింపకలసినదియేకాని న్వతం త, కల్ప శావిమయ మునంగాదు. ఫలముల 

నొనంగిన పిదపం గర్భ బునళించుననోట లోక వేడ వసిద్ధమగుటచే న్వర్తఫుల 

మునిచ్చినసీదప నాళర్త్మ లుండవనుటయీ సిర్రాంతము, నూనెకుండ మొద 

లగువానియందు జూప బడినవిషయ ములు పృతక్టితుసీద్ధయులటచే నిరా 
కరణరోాగక్జిములు కావు గాని సిర్రఫలసాధన కేవము నుగూర్చి చెప్పంబడీ 
నవివయము మాత్ర మట్టిది కాదో; అది ప్ర తత్ముగ తేదు గదా! 
కల్పింఛుటకును కకర్ణము కాదు, శుతిఏిర్ రోధ ముకవె వైపున నుండ ననుభ 

నవిరోధము కూడ నిదివణకు చూ:పయడె ను; సరగ్టిభోగర్ట మగునానం దము 

భూలోకమున నెందును లేదు కావున న్లర్త్వసాధన కర్మ శేషము వునర్హన్మ 
మున గలిగించు ననుటకు వీలుజేదు ” అని చెప్పబడెను. కావున నెట్లు 

చూ చీనను స్వర్లసొధనకర్యకును పువర్ణన ,సొథన మీపననుశో యమునకును 

నిర్వవాదముగ భేదముకలద్యు చతిజీవుండును వరలోకనుఖనుసఖ ములను 

కలిగించునట్టియు నె హీక నుఖనుకఖములను కలిగించునట్లియు కర్తల నాచ 

రించు ననియు ఒకరకర క ఫులము నొనంగునస్ఫూకు లెంక నది యరారకురిడు 

ననియు మరణానంతరమున నొముష్తి క నుఖమరిఖముల ననుభవించి యాక్ 

రలు శీ ణించినపి దప న స్వీణాక్టీ "ఫలముల సొసంగల గలక్ కర్ణ తోంాడ నివా 

కనులకు వచ్చు ననియు ఆకర చే (యైహా! ఫలముల నొసంగపకక ర్శల్సే 

హీక జే వానును నమ్మిరనవ యగుటచే ననుశథయ శబ్ల బ్ర వాకర్టిము 
'లనియు అవియే జీన్రుసితో నవరోహహాలమునందు హూడియుండు ననియు 
సిద్దాంతము చేయవలయును. 

“పాప్యాంతం కరణ తన్వ్యయత్కించేవా కరోత్థయం” అను మొదలగు 

వాకష్టిములయందు “యక్కి.6చ”అని సర్వక్షర్తలను సామాన్యముగం బరామ 

ర్మించుటవలన “న్వర్లమునుండిదిగినచ్చు వారికి కర లేయుండవు, అనుతల౦పు 

ను పై నిరూపణవలన ని రాధారమయ్యొను. న్వార్ష నర కా జ్యాముమ్మ్యిక ఫలము 

లనొసంగసకర కును ఇహలోక ఫలమునొసంగు ననుళయమునకును భేదము 

కలదని నృవ్ష ముగ జూవియున్నా ము, నజీయు నీకారణమునలననే “పర 
లోకగ మనము (మరణము) కర్తల ఫలోనుఖముల శావించును గావున 

నప్పుడు కొన్ని కర్శ్యలుమా శ్ర, మే ఫలోన్ము ఖములగుననియు కొన్ని కా వని 

యు౯జెపుట యయు యు కము”తిని వేయం బడేన పూర్వపశు ముకూడ నిర్హూల 



d2 శహానూ త్ర ములు. ఆ9, పా-౧. నూ-౮ా, 

మైనది, వకర్ష్మలు పరలోకమున ఫలము నొనంగవలయునో అనిద్యాత్ర మే 
మరణము వే నభివష్టి క్త కవులను ను కాని తక్కినపి కావు “యతి. చో ఆను 

సర్వకరపరామర్మయు నిట్టిదియే. “పురుషుడు పరలోకమున 'నుభవింపం 

దగినకర ల వేనివేని నాచరీంచునో అవ్షియెల్త్ల ముగిసినపీదపి”అని మాత్ర మే 

యాపరానుర్నకు నద్థముం జెప్పవలయును. “యావత్సంపాత మువీ. తష” 

అను నువక్ష ముముసక్తు గూడ ని'క్లై కుర మును నిర యిళిపవలయును, 

“ఇట్లు ఇెప్పచేటికమిరు కులీ క యుచరణాలి ? అనుజ ముదర్గు నువనంపహోరము 

నాశృయించి యుపక్రభుమును నంకోచించుచున్నారు మేము జైప్టక్త 
మము నాశ్రయించి యుపసంహోరమునకు *యాగి కారమును. గల్పించు 

నున్నా ము. దోవమున రెంకును నమానము ల” అనియెన్ వే మె వినుము, 

“రనుణీయచరణాః.. అను మొదలగు శతి రూఢ్యర్థ మును చెప్పుటకు 

పీలు కల దని బవాుయు కృులతో నిరాపంచియే యున్నాము; వృతర్టితా 

నుభవమును కూడ దృష్టా ంత ముగ జూపీ యున్నాము. ఇట్లు " స్థపడని 

ముఖ్యష్ట్రర్థమును వ పరిత్యజించి ఓ గొతార్భము న నంగీకరించుట మూయంజే దో 
మము కొని మాయందు లేదు. “యావశ్సంపాశము” అనుశ్రుతిని మేము 

కొ తగా నంకోచించుట లేదు. అది స్వాయముగనే నంకోచమును జెంది 
యున్నది, “యావక్సంపాకం” అనుపడమునకు “*సర్వకర్శలు ముగియు 
నంతవజకు” అని కడా యక్టముంజెప్పవలయును ! యీయర్త మును చెప్పు 
టకు వీలు జేదు. సక క్వకక్త స లని సామాన్యము? జెప్పినచే “సర్వజీవులు 

నొనర్చినకర్శలు” అసి యర్థము కావలసివచ్చును. అందజును చంద్ర 

లోకభోగము ననుభవించువరకుం బ్రతిజీవుండు నచ్చటనే యుండు ననుట 

విరళుడవము కడా కావున సర్వక ర్మపదముయొక్కృ యర్హమును సామాన్య 

ముగనే కొంత నంకోచింపవలయును. “బక్కజీవుం డాచరించినకర్ళ లన్ని 
యు” అని యర్థమును కల్పింపవలయును, ఇంతవరకు మోకును సమ 
తమే దీనిపై మేము బహాప్ర, మౌాణసిద్ధ మగునుపసంహారమున కనుగుణ 
ముగ మతికొంతనంకో చించి “వరలోకమున ననుభవించుటకై జీవుం డాచ 

రించినకర్మలన్నియు” అని యర్థమును చెప్పితిమి; యితరశ్రు తులతోను 
ప్రత్యమోదులతోను గలపీకోధమును పరివారిం చీలీమి. లందు పోవ మేమి. 
రయక్థమునందు (జీవుండు చేసీననర్వకర్మ లును పరలోకముననళించు - నను 

ఖ్ యౌగికార్థమా ,(ఆ-౧. పా-౨. నూ=౧. పపే.౧౬రం చ్చూ. 
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నర్ధమునందు) దోవము కల దనుట యిదివకళే నిహాపింపబడాను కదా, 
“నర్వకర, లును నశించిన. బునర్జనమునకే కారణముండదు” అనువివ 
యము నిర్ణయింపంబడెను కదా కావున ఫూర్వపతు మున జూపంబడి 
యున్నయు 'కలన్నియు నిర్గూలములే, 

మజీయు “మరణ కాలమున గర్శలు వలోన్నుఖము లగుటకు 
గారణమేమి ? మరణకాలమున కాళ క్రి యెక్కడిది ఫి అను వివయ 
మును గూర్చి కొంత విచారింపవలసెయున్నది, ఇవాలోక్మునం ద్ర నుత 

జన్మమూనంధు ఫలము నొనంగుచున్నకర్శలు తక్కినవారిని నిరోధించు 
టే నవి (తక్కినవి) తవముతేముఫలంబుల "నొనంగలేకున్న వనియు; మరణ 

సమయమునకు నీప్రారబ్బకర్భ ఫలము ముగియుటబచే ప్రారబ్బనిరోధము 
పోవును కావున తక్కినకర్శలస్నియు ఫలోన్తుఖము లగుననియు యిది యే 
మరణకాలమునకుం గల దని చెప్పంబడినసామర్థ పిమనియు సిద్ధాంతము 

జేయయబూనినచో నది మూమతమునకే యనుకూల మగును అప్పూడు 
యి సామర్థ సమును మరణకాలమునకుం గల్సింపవలసిన పని లేదు, 
“బలవంత 'ముగుకర్త, బలహీన మగుడానిని తిరన్మ_రించు ననిన 
జూలును, లోకమునందును నుఖనుఃఖ ములు ఒకటిపోయిన వెనుక ముతీుక 

టి వచ్చుచున్నవి కాని యన్నియు నొక్కమాజతె వచ్చుట లేదు కడా! 
యిశ్షే మరణకాలమునందును ' నిరుద్ధఫలము లగుశర్శ్మ లన్నియు నొక్క. 
మాజె ఫలోన్ముఖములు కాయాల వనియు బలవంతమగు చేది యో యుగ 

కర్మ సమూవాము (న్వ శ్రాదులయందు ఫలముల నొనంగంల గల కర్త నమూ 

వాము) మాతృ మే యభివ్య క మగుననియు స్పస్టముగం జెప్పవచ్చును. 
ఇట్లు కా దనిన విరుద్ధము లగు'రెండుకర్త్య లొన్క మా అలోక్క-జన్ల ము 

నంచే ఫలము నొసేంగం గలుగుట మెట్లు? నూక రజన ము నె తెంచి 

యంరదణదుఃఖముల ననుభవింపం జేయ ; వలసినకర్త చంద్ర లోకమున నెట్లు 

ఫలము నొనంగును? “ఫలము నొసంగకున్నను అభివష్ణి_క్రిని మూత్ర, ము చెం 

దును” అనియెదవేయొ అభివ్యక్తి యనంగా ఫలోన్నుఖత్వమే కావున నభి 

న్య _క్తి నొందినకర్శ్మ ఫలము నొనంగకుండుటకు ఏీలులేదు. ప్రతికళ్మకును 

ప్రశ్యేకఫలములు' నిర్ణ యింపఃబడియున్న వి; కావున నొకచానతో నే నొకటి 

కలసి మిశ్ర ఫలముల ; నిచ్చు ననుటకును వీలు లేదు. మరణకాలమున 

కొన్ని కర్య మాత్రమే. అభివ్య_క్షములై తక్కినవి నళించిపోవు నను 
శల 



34 © హనూ త్రములు, ఆ-5, పా నూ-౮ా 

టకును వీలులేదు. అప్పుడు * ప్రతికర్మకును అవశళ్యముగఫలముకలదు అను 
సిద్దాంత మునకు విరోధము వచ్చును. “ఈసిద్దాంతము లోకవేదసిద మెనది, 

కావున సట్లును బలవంత మగుజానిచే బీలహీన మగుక ర్య నీరోధింపం 

బడుచుండు ననుటయే సిద్ధాంతము, స్మ ్ రతియందును ోకదాచి త్సుకృతం 

కర్మ కూటస్ట మివా తీవ్షతి, నుజ్జమానన్నే సంసారే యావ ద్దుఃఖా ద్విము 
చ్చ తి “పురుషుడు సంసారమున ముసింగ్ వురాకృత పాపము వలన దుఃఖ 

ముల ననుభవించునప్పుడు అదివజికు చేయంబడినపుణుకర్థ్య యెంతకాల 
మైనను ఫలోన్తుఖము కాక ఊరక యుండును” అని మై వినయ మే నిర్ల 
యింపఃబడి యున్నది. ం 

ఇదియునుంగాక మరణానంతరమున సర్వకర్మ్మలును ఫలోన్ము 

లగునేని యప్పూకు రెండవజన్య మే సంభవింపదు, స్వోర్షమునందు ని ర 

కమునందు గాని నివసించుజీవులకు క ర్యాధికారము లేదు; వెనుకటికర్యయు 

నంపూర్ణ ముగ నళించును. ఇృట్లుండ "వారలకు ధన్యాధర్మము లెటనుండి 

కలుగున్క తత్సలముల ననుభవించుట మెచ్చటనుండి వచ్చును? జ్ఞానము 

లేక పోవుటచే వారికి ము_క్తీ కలుగు ననుటకును వీలు లేదు. అహో మెట్టి 
కష్టదళ నంప్రా ప మయ్యెను? నంసారంబును లేదు ము క్రియును లేదు 

కదా! ఈకారణమువలన “నురణాకాలము సర్వకర్శ్య ల నభివ్య క్రములం 

గావించును అని కల్పించుట యు క్రిళూన్యము. వా స్ర్రమునందు బ్రహ్మా 

హత్యాదు లగుకొన్ని కర్మ లు అచేక్షజన న్మములవణికుం దమదుఃఖ ఫలము 

నిచ్చుచునే యుండు నని చెప్పండి యున్నది. వై నం జూపినవిధముగల 

బునర్జన్మ మే లేకపోయినచో దీనికి విరోధము వచ్చును. “ఒకకర్య కు ననే 

క్ ఫలము లుండుట విరుద్దము” అనియెదవేమొ కర ర్యలమయొక్క_ న స్వరూప 

స్వ భావాదుల నెజుంగుటీకు వేడ మొక్కటియే తప్ప మజీరొంక సాధ 
నము లేదు. కావున సర్వమును వేడానుసారముగ నంగీకరింపవలయునే 
కాని యీవిషవయమున స్వ పజ్ఞ నుపయోగించుటకు ఏలు లేదు కావున 
“నురణకాలము సర్వకర్యల నఖవ్య_కృములంజేయును” అనుకల్పన యు క్తి 
యు_ కముకాదు. మజియు సర్వకరఠర్శల నభివ్య_క్రములం జేయుననిన కృషి. ఫ 
లోను, న్కుఖ మగుటకు గూడ నమరణకాలమే కారణముకావలసివచ్చును. బది 
సంభపింవదుగదా! కావున నెట్టును యాీాకల్పనమునిలువదు, కోర ,లు రెండు 
విధము లనుటయు కొన్ని యిహలోకమునందును మరికొన్ని 'పేరలోక ము 



ట్ర హ్మనూత్రార్థ చంద్రిక - కృతాత్యయాధికరణము, ౨. ర్ 

నందును ఫలము నొసంగు ననుటయు వ్రతికర్భ్య యు తనఫలము నొసంగు 

టకు ననుకూల మగుబేవామును కల్పించు ననుటయు మాత్రమే సిద్దాం 
తము. స్ట 

దీపదృష్టాంతంబును దీనికి సాధించునగికాదు. కర్మలయందు 

కన్నే బలవంతములును మరికొన్ని బలహీనములును కలవు, పదార్థ ము 

లయం దట్లు లేవుకదా! మతియు వదార్థములయం దును నక్న నిని బలీ 
నము లనియు నూూలములై నవీ బలవంశము లనియు భావింవనోగూడవ 

చును దీపము కూడ స్థూలనదాధాముల: a} కారింపం జేసినంతస్పష్ట ముగ 

సూతకత్షములం బ్రకాశింపం జేయనేర దనుట యనుభవసిద్దము. న్. 

నురణ'కొలము సడ బలవంతమాపకర్య ను ఆభివ్వ క కము. En జలహీన 

మగుదానినట్లు చేయ దనుటయ్ సిజాంతమునును. ఆహో ! మూరు యూవీ 

నద్బష్టాంతము కూడ మీకే విరు్ల “మయ్యెను. కావున నెట్లు చూచినను 
వమురణకాలము కర్త ల నభివ్వక్రములం జేయనేరదు, “ యావత్సంపాతం 

యత్కించ” అను మొదలగు రామర్శలును నర్వకర్శ విషయములు కావు. 

జీవుండు ఆముపీ. పీక ఫలముల నొసంగుక ర్య్మలు వర్లోకేమున శీణింపణా చే 

ఇయుహీక ఫ లనుల నొసంగు కర్మ లతోం గూడియే భూలోకమునకు వచ్చును. 

ఆకర్మలే (ఏహికఫలముల నిచ్చుకర లే) యనుశ యము, 

అ-3, పొ-౧. సూ-౯, 
అవతారిక: దో ఈసిద్ధాంతేము యు క్ల మైనది కాదు అనుశ యము 

కలదు; అని నిరావించుటకు “రమణీ యచరణాఖ అనుళు)తి నుదావా 
రించి యున్నారు. ఆశుితియందు అనుశయ ప్రస్తావమే లేదు. చరణళబ్ద 
మునకు నాచారము సచ్చరిత, సక్స భావము అనునవియే యర్థములు 

కాని అనుశయముకాదు. శృుతీియందును మజియొకస్థ్టలమున “యథా 

కారీ యథాభారీి “కీంవిధముగం గర్భల నాచరించిన నెట్టిన సభానమును 

కలిగియున్ని ఆని చరకర్శలకు పరన్పరభేదము చెప్పండి యున్న ది. 
“యా న్యనవద్యాని క న్యాణి తాని నేవితవ్యాని నో ఇక రాణి యా న్యస్త్థా 
కన్ ౦ నుచరితాని ఆనీ త్వ యోపాస్యాని “కర్మలలో ను శ్రమము 

లగపనవి యేవి కలవో వానినే చీవింపవలయును కాని అన్నింటిని కాదు, 
మా యాణచారములలో నియ్యవి యు త్రమములో వానిని మ్మాత్ర మే నీ 
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వవలంబీంవుము; అనియు గర్శకును చరణమునకును వేదము కల దె 
వెప్పంబడి యున్నది. “అకోధ స్పర్వభూతేషు కర్ష్శణా మనసా గిర 
అను గ్రృవాళ్చ జ్ఞానంచ నీల మేత తక _ర్హితం” నర్వభూతములయం, 
నుం కద్రి కరణ ళుద్ధిగం నోంధను లేకుండుటయు దయయుండుటయు చక 

నిజ్ఞానంబును శీల మనంబడును; అని కర్చకంచు భిన్నముగ శీలమున 
రతీణము నృృతులయందు( జెప్పంబడీ యున్నది. కావున సర్యవిధమా 

చరణానుళయము లొక్క_టి కానే "మైన రెండవజన్న మే లేకపోవు' 
కద్యా అనియెద వే మొ చరణమే జన కారణము కావచ్చును. మణిడ 
సర్పకర్శ లును బరలోకమునం బే యనుభవింపంబడినను వుత్రులు శ 
ర్య మొదలగువారు చేసినకోర్త లైనను ఉ _త్తరజన్మ మునకు. గారణముః 

కావచ్చును. “పత త్యర్ణశరీకే యన్య భార్యా నురాం వీబేత్” “ఎస 
భార్ట మద్య్యవానము నాచరించునో వాడు అరభాగమునం బతితుం డ 
ను అను మొదలగుసృృతులు పరకర్తలవలన గూడ తత్పంబంధు ల 
వారికీ విష్టానిష్ట ఫలములు గలుగునని వెప్పూచున్నవిం కావున ననుళం 
ము కల దనుటయీ మొట్టమొదట సిద్దింపదుో అనిన కార్రాజిని య 

మహామునిమతము ననుసరించి యు త్తరము చెప్పుచున్నా(డు. 

౩౦౧. చరణా దితి చై న్నతదుపలక్ష ణా 

రేతి కా ర 3 రాజిని 3, ౧౯ 

లం . 
తాత్సర్ణము, “చరణానుశయళ వ్రర్థయులకు భేద ముండుట: 

జలనక్రుతి యనుళ యమును బోధించునది కాం జాలదు” అనుట యు కష 
కాదు. ఆచారము లేకున్న నేకర్హ్యయుం ద్రవ _ర్రింవదు. కావున నిచా | . 2 5p 
చరణళ బ్బము అనుళతయరూపమగు కర ను బోధించును. ఇది దాని +కుపల, 
ఆము పె నూత్ర,వ్యాభ్యానమునం జూపయడినయు కు లన్ని యు నీయరథష 
నకు ననుకూలములగుచున్న వి, *ోశావున మాసిద్దాంతమునకు నింశమా, రాడా కీ సత్, కరణము అన౭గా మనస్సు, వాక్కు, పని. | 

1 కుపలత ణము ఆనరగా నొకదానిని వె 

టిని తాక్పర్యానుసారము౫ గో హీంచుట, 

స్పిన గానికీనంబంధించిన వాని నన్ని 



బ్ర వానూత్రార్థచం ద్రిక - కృ తాత్య్రయాధికరణము* ౨, త్ర 

మున భంగము లేదు” అని కార్రాజిని మహాముని తేలంచుచున్నా (దు. 
3 

కావున మాముతమునకు నెట్లును హోనిలేదు. 

అ._3 ఖు పొ-౧. 'సూ-౧౦. 

అవతారిక: “సరియే చరణళ బ్రమునకు నాభారము ముఖ్యా 
రె ౩ యుండ గ్ "ణార్జము నేల చప్పవలయును. ఆవారమే జన న్యసాధ 
నము కావచ్చునని యు నిదివజు కే చెన్పియున్నాము” అనిన నీస్తూర్వ 
పత మునక్షు సమాధానము చెప్పుచు కా రాజిని మతము సి స్థిరము చేయు 

౬ 

చుసన్నా (డు. 

౩౦౨. ఆనర్ధక్య మితి చే న్న తద "సేక్స త్యాత్ . 

cr (౧ ier 

తాత్పర్యము, అట్లు గ"ణార్జమును చెపూటవలన దోషము చేదు. 

“ఆమారహీనం న పునంతి వేదా ఆర) 'అచారను బేనివాసినీ వేదసాధ్యము 
లగుకర్శలు పవిత్రునిచేయ చేరవు అను మొదలగు స స్మృతుల ననుసరించి 
చూచిన సర్వళర “లకును నాచార మత్యం తాపళ్యక మని తెలియుచున్నది. 
ఈకారణమువలన నచ్చట నాదారవాచకళ్ బ్ద మే వయోగింవంయబడి 

_ యున్నను యు శష్టదల ననుసరించి అనుశ్చీరూపో ముగు కర్త ను 

గోహింపవచ్చును. “ఆచారమునకు ఫల మేదియు లేకపోయిన 1 నది 
నిరర్థక మే యగును కదా” అనీయెనవేమొ యట్లు కొడు. శ్రుతిస సృ 
తులయందు స్వాతం త్ ముగ ఫలము నిచ్చుసామర్థ కిము కర్త ఫం గల 
దు కాని యాచారవపనకు లేదనుట స్పష్టముగం చెలియవచ్చుచున్న ది. 
కావున కల్చన ఫలము నొసంగునప్పుడు ఆచారము చజానిజే కొండ యఖ 

వృద్ధి 2 చేసిన. జేయును గాని స్వంతనముగ కొ త్రఫల మియ్యదు, మతి 
యే బాగుగవిచారించిన నావారమునకు “హంళుధ్యమునకంళె భిన్న 

మగుఫలము కూడ _ నుండవలసినపనిలేదు. కావున చెట్టును చరణ 
శబ్బముచే సనుశయరూస మగుకర్త్థయే వర్శింపంబడెను. కర్ణ జన్మకారణ 
మనుట సర్ప వాదముగ సిద్దించుచుండ స్వాతంత్ర నము శేనియాచొరమున 
కట్టిసామర్థ స్రమును కల్పించుట యు_క్రియు_ కమ్ము కాదు. పాదములతో 



వెరి బ్రవ్యానూ క్రీములు, అ-5, పారి సనూ-౧౧ 

నడువం గలిగియుండ నెవ్వండై న మోకాళ్లతో పరువులిడం బ్రయ లొనె 

చునా? 9 ట్లగుటచేం గాన్టాజినిమతము స్థిరయయినది. 
a) 

అ-3. పా-౧. సూ-౧౧. 

అవతారికః-_ఐ్రట్లు చరణళ బ్దమునకు నాచారమనునర్గము నంగీకతిం చు 

కొ వైజినిమ కొను సారముళ సిద్ధాంతము: జేసి యిపుడు ' బాదరమతో ఇ 
జ 

న్య్రానబ్యాజమున స్వమతముతో సిద్దాంతము జేయుచున్నాండు. 

592. నుకృతదువ గ్రా లే ఏ ఏ వేతితు చాదది౩- 

౨ ar రా౧ 

తాత్పర్యము. మజియు బాదరిమకము ననుసరించి చూచిన న్ 
విషయము మజీంతస్పప్టముగ నున్నది, “*చరణళబ్దము ప్రత్యక ముం వ 

గర్శనే చెప్పును అని యాయన వక్కాణించుచున్నా (దు. బాలు 
నను వము విచారించి చూచిన లోకమున యజ్ఞామలం జేయు నామది ౬ 

గూర్చి “కింను ధర్మము నాచ చరించుచున్నా డీ అని యాబార తో 2 

మును బ్రరోాగించుట. యనుభవములో నున్నది. ల్ల వేణు 

కరడ ప యోాగించియుండు ననిన దోవ మేమి? “య వన లౌకికా త EDL. 
wy 

వవ ఆదిగా? (చూ ౧. ర. ౧) అను మొదలగు వాక్యములంకూ ల 2 
(a 

లౌకిక వై దికశ బ్బ కుల కశ్తోడము చెప్పబడియున్నది. ముజీయు నొణార యు... 

కూడ ధర్శ భేచమే కాని భిన్నము కాదు, భేదమును చెప్తూట * బాహ్యా 
పిజా వాజకన్యాయముచేత ననియెజుంగునది, కావున నెట్లును చరగెక జు వుం 

పుణ్యపావములనే వెష్తును 3 అనుశయంబును సిదించెను. అయనువ్ ఆమ 
ముతోలహాడియే. జీవులు భూలోకమునకు వత్తురు నంబంధులు “పాక 

ar 

* చూ వాణపరివ్యాజక న్యాయ మనగా సామాన్యమాగ నొ కజాతిని టే కొం 

చియు మేదియో యొకవిశేషము నాక్ర్రయించి యందలీయొకభాగము ప వ్ర శ్యేక మం? 
గ్రహించుట, కకపికు యాహజులు) ఆని చెప్పిన నాలుగాళ మముఅయందునం సా 

\l 
'శాక్వాణు అందణును సామౌన్యముగ గ గ పింపంబడినను అ శ శ్రమ భేద మానుబట్టి శరా జం 

పరచ్యాజకుఃడు బ్ర బ్ర, వ్యాచారి గృవానడు” ఆని చెప్పట దీనికే గోబలీవర్హ చా ఆయ 

మనియు “పేరు కందు 



బృవానూత్రార్థచం ద్రిక ఆ అనిష్టాధికార్యధిక రణము, 5, 39 

కర్చల నాచరోంచినను అధికారి యగువానికి వారిని (సంబంధులను) శివం 
పకుండుటవలన కలిగినదోవ, ముకయించుక వానికర ర్యకు(దోడ్పడవచ్చును; 

కాని సంవూర్ణ ముగ మజీయొకనికర్మ మణియొకనికి జన్మమును. కలిగించు 

సనుట యేటి యు. క్రిం ఒక నికర్శ త్రో మజీయొకనికీ సంబంధ మెట్లు కలు 

గును? కలుగ కున్న వానికి నది "ఫలము సి ట్లాసంగునుం మరణకాలము 

మొదలగునవి యేవి మైనను వానికి నభివ్య క్రి నెట్లుకలిగించును. ఇట్లు సర్వ 
మును నిరుద్ద మే యగుటచే స్య్రత్యభి ప్రాయము కూడ నట్టిది కా దన 

నలయాన్ము పుణ్యకర్మ్య్మల నాచరించినవారికి. గూడ నిట్లు శాశష్టత నుఖము 

లే దనుట స్థిర మగుచుండ స్యర్లనుఖము నభిమానిరిచుట కంచు వెట్టి తన 
మేది కలను, 

దందిక 2, అనిబ్లాదికార్యధిక రణము, 

ఏివయ ము = ఈయధిక్ రణామున పాపాత్తుల “నమునాగమునములు 

విచారింపంబడును, 

నంగతి “వూ రాగధికరణమున “యావత్సంపాతం . యత్కించి 

ఆనుళ్రుతులయ కము సంకోచించీ వ్యాబ్యానమును చేసితిరిగాని యిచ్చట 

నట్లు వేయుటకు "పలు శేదు. యమ్ వె శ్రీ వానా లోకా త్స)యంతి చం 

ద “మసమేవ శే సర్వే గచ్చంతి ఈరోకమునుంట్ యెొవ్వ'రెవ్వరు నుర 
ఇము నొందుదురో వా రందజును చందలోకమునకుం బోవుదురు అని 

సామానస్టముగ నందణికును చం దృలోకగవునమును చెప్పుచున్న శ్రుతి 

ని సంకోచించుటకు వీలులేదు. “అని సె యధికరణముపై వ్రత్యుదా 

హారణనంగతితో నచ్చునాశ్నే పమునకు సమాధానముగ సీయధికరణ 
మారంభింపబడుచున్న ది, 

సం జేహముః,--యజ్ఞాదిక_ర్తలకు చంధ్రలోక పో _ప్తియు నుఖభో 
గంబును గలుగునని పె యధిక రణముంన వివరించి యున్నారు. పా పాత్తులస్థితి 
యెట్లు? వారికిని చందలోకగమన మున్నదా? లేదా? ఒకళుతి. (“య్ 
వై శే” అను కావీతకి బ్రావాణకు)3) చెప్పుచున్నది. “జూయస్వ మ్రియ'స్వే 

శ్యేత తృతీయం స్థానం ” “పుట్టుము చావున్ను అనునిదియ్ పాపా 



4) చ్రైహానూ త్రీములు, అ-3. పా-౧.' నూ-౧._౨ 

తులు పోవు మూండవ మార్లము”అను మొదలగు శ్రుతులు మణీ డో 

విధముగ జెష్పూచున్నట్టు కనబడుచున్నది. ఇం చేది ప్రమాణము ? 

ఆ. ౨ ఇ పొ-ంం 'స-౧౨. 

అపతారిక:-.. అను నీసంశయంబును సివారించువాడై మొూక్జ్డా 
మొదట పూర్వపతుము నమవాదము చేయుచున్నాండు, 

2౦౪. అసాహాదికారికౌమువిచ కు తమ్,2*౧.౧౨౨౨ 
6 లో 

తాత్చర్యము:--బౌగుగ విచారించి చూచిన యబ్హాదెక_ర్తలువా 

బూతక్రమే చంద లోకమునకు పోవుదు రనుటయు తక్కినవారు పోవరనూ 

ట్రయు ఏ సిదాంకము కాదు. పాపాత్తులు కూడ చం ద్రలోకమునకు పోయా 

రనువివయము కుితిన్యాయ సిద్ధముగ నున్నది, జద్ద” వై శ్ర ఒన్తా లోకో 

వప్రయంతి చంద్రమన మేన "క సర్వే గచ్చంతో” అని కారియందం 
సర్వసాధారణ యుగ నందబికును చం ద్ర లోకగమనము చెప్పంబడియున్న దొ = 

జన్మ మెత్తుటకు ఐదావుకులు కొ వలయునని సరసాధారణముగం జెవ్పు౯ 

డో యున్నది కడా యిది చంద్ర మండలప్తా ప్తి లేకున్న నెట్లు కుదురును ? 
ద్యులోశాన్నీ యందు హరోమముచేయ.బడీనజల ముయుక్ర కై చ్రథముపరి 

కామము చం ద్రుణజేకడా కావున నండజకును చం ద్ర లోక పామి యుండి 

యే తీరవలయును. *జేవయాన పిత్సృయానము. లనోగూర్చి మాత్ర మేహ 
న్యూ త్రరములుకలవ్ర్ర గాని మజయొక దానినింహార్ని లేవు, యో శారణవంు 
నలన “జాయన్య మి మ్రియ న్వే లేత తర్పతీయం స్థానం” ఆను శు శుతివాకళ్హై 
మునకు మార్చ పకవవగా న నర్థము చెప్పుటకు ఏలుేద్, స్టానళ ఫ్టైర్టంబు నక్తిత్తా 
ది కాదు కదా, *న కత ణి” “పాపాత్తుల్లు యీశేపయాన్ | పీతృయాాను 
ములలో చేనార్లమును అనునరించువాము కారు? అనుళుిత్రి యొక్క 63 
మూూడవమార్రమును నూచించునదిగా గానవచ్చినను ఊడానియర మలా 
తేలదు. మొట్టమొదట వ ప,వాహణుండు శ్వేత శేశునోఆచం ద లోకచకైం 

వి శాలముగ 'నుండునో (తనలా ఏ యిందణుజీవులు వోయి చేరుచున్న సప 
ఆచంద్ర, లోక్ మెట్లు యియికు గాక యుండునో) ఆది సీకు తెలియునా p22 
యని “ప్రశ్నించెను. “పాపాత్తు లగువారు యీ చేవయాన విత్చృయాఃన 

a శ చీనయాన సిక్భయానములు, (ఆ_౩3. పే, చూ 
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ములలో నడువరు, శ్రీఘముగ యమలోకమునకుంజని యచ్చట దుఃఖము 
ననుభవించి భూమియందు వళుపయ్యాదియోనులలో జసింతుకు” అని 
స్వాయముగజే నమాధానము శెప్పెను. - దినిని విచారించి చూచిన “పాపా 
తులు చంద్ర లోకమునకు పోరు” అని యర మేర్పడడో. “ోపిశ్భయాన 
మున నడువక” అనియా నర్గ మేర్పడదు. “విత యానమున చం 
ధ్రలోకమునకు బోయినను అచ్చట నిలువరు, అచ్చట నుఖముల ననుభ 
పంపరు” అని నూత్రమే యర్ధ మేర్చడును. కావున “న కత జే.” అను 

వాక్యము సాపాత్తులను నిందేంచునదియీ కాని పితృయానమార్షమును 
నిపే.ధించునది కాదు. చేవయానమార్లము బ్ర వావిద్యో పానకులకు మా 

త్రమే నంజంధించినది కావున నందు “వరుల కివ్వరికిని గమనము బొత్తు 
గనే సంభవింపదు కడా. 

అ._3, పొ-౧. సూ-౧౩. 

అవతారిక; ఈవూరగపకుము ఖండింపుదచున్నా (డు. 

30౫. సంయనునే త్వనుభూ యతశేషానూ 

రోహావరోహౌొ తెద్దతి దర్శ నాల్ , ౩.౧. ౧౩. 

. తాత్సర్భముఃఇట్లుచెప్పుట యు క్తి యుక్తము కాదు. చం ద్ర 

'మండలమునకు భోగార్థమై తప్స మతియొకవిధముగా బోవుదురనుటయే 

యయు కము. ఒకనృశ్ ము నెక్కు_వాో(డు అండలిఫలపుప్పాదుల కృ హిం 

చుటకె_ మా త్రమే యెక్కు_ను గాని నిష్కారణముగ నెక్కుడు కదా! 

యిట్లుండ “పాహత్తులు అధోలోకమునకు వచ్చుటనైై నూశ్ర మే చంద్ర 

మండలమునకు బోవుకు” రనుట యేటియు క్రి ? యెవ్వండై న సను పడవల 
యు ననుతలంపుచే మాత్రమే వృతుముమై. నెక్కు.నా? ఈకారణమువలన 

భోగానుభేవము లేకపోవ్రటవలనః బా పాత్తులకు జం ద మండలమునకు 
బోవలసినపనియే లేదు. మణీయు క్ర తియందు మోూడవమా*ర్లము 

చెప్పంబడియుండలే దనుటయు సిద్ధాంఢేము కాదు. పాపాత్తులుకూడ 
వీళ్చయంానము ననుసరించి చం ద్రలోశమునకుం బోవుదుశేని వా రాలో 

కమున చిరకాల ముండీనను వుండక పోయినను లోకము మాత్రను యితు 
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కగు ననుటలో నంశయను లేదు. పితృయానమార్లము ననునరించిన 
యజ్ఞాదిక రలు అచ్చటనుండి దిగినవిదప భూలోకమున బ్రాహ్మణాద్యు త్త 

మజన్మ్మముల నెత్తుదురు. ఆమార్ల ము_త్రమజన్మములను పొందించునదియే . 

కాని యధ మజన్నములను పొందింనునడి కాదు. పాపాత్తులుకూడా నా 

మార్లమునే యనుసరించిపోయిన ను _త్తోమజన్న ముల నొందవలసీన వా చే 

యగుదురు. యిది విరుద్దము కదా |! యాకాగరణమువలన నూూండవమౌర్ష 

మవశ్యక ముగం జెస్పంబడియే యుండవలయును, ప్రశ్నోత్తరములు లేకు 

న్నను “చంద్ర లోకము యిజుకు కానేరదు.” అనువిమయమును' బోధిం 
చుటకే పాపాత్తులకు మౌార్తాంతరము చెప్పి తీరవలయును, లేకున్న 
చంద్రలోకము యిజుకు కాక తప్పదు కదా! మజియు “పునర్జ్ణన్మమునకు 
నావాుతు లైదు కావలయును.” అనువివయము సామాన్యము? జెప్ప 

బజెనేకాని ప్రతివారిజన్మమునకు నే యుండవలయునని కాదు, కావున 
నెట్లును పాపాత్ములు చంద లోకమునకు బోవరు, పితృయానమున నించుక 
ైమెనను త్రూక్ళరు. 

చారు యమలోకమునకు. జని యచ్చట సాపఫలము నమభవించి 
విదప శిర్యగ్యోనులయందు జగింతురు. ఇవియే వారిగత్యాగతులు. ఈవి 
మయము శ్ర్రులియందు చౌగుగ బోధింపంబడి యున్నది, “న సాంపరా 
యః ప్రతిభాతి బాలం ప్ర మాద్భ్యంతం విత్తమోహేన మూఢం అయం 

లోకో నాస్తి వర యితి మానీ వునఃవున ర్వక మాపద్య తే మేమూ 
ఢుండును ధనమదముచే మూఢుండై వృమాదమును జెందుచు నుండు 
పురుషునకు పూ ర్వావరములు తెలియవు, భర్మమార్లము తోంసదు. ఈ 
లోకమే కాని పరలోకమనునదియీ తే డని వారికి నొక్క_దురభిమానము 
కలుగును దీనివలన వారు ధర్షము నాచరింపరు. ఆచరింప కుండుటచే 
మాటిమాటికి నాకు వళగతు లగుచుందురు.” అను యమవాక్య మిని 
మయమును నిరూవింపుచు శ్రుతియందు కలదు. క్లే ట్లగుటచే' నిర్వివాద 
ముగ పావులు చం ద్రలోకమునకుం బోవర్వు అట్లు పోవుట మిగుల విరుద్ధ 
మనుట యనుభవపూర్వకము లగుయు క్రులచే సిద్ధాంత మయ్యెను కావున 
“య యేవై కే” అను కౌళీతకి, బ్రావ్హాణ శ్రు,రి ధ ర్థాత్గులనుగూర్చి చెప్పూ 
నదియే యని సిద్ధాంత్తముం జేయవలసి యున్నది, 
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అ-3. పా-౧. సూ-౧9౪. 

80౬. స స్మరంతి చ, 9, ౧.౧౪. 

తాత్పర్యము. -మజియు మనువు మొదలగువారు తమతమస స 

తులయందు నాచికేతోపాఖ్యానము మొదలగువానిని వర్ణి ర్లించునప్పూడు 
యమలోకమున పాపాత్తు లనుభవించువాధలనెల్ల వివరించి చెక్సీయు 
న్నారు! పాపక ర్యఫలముల నెల్ల జూపియున్నారు. 

. ఆఅ._3, నాం సూా-౧౫౪. 

౨౦౭. అపి చ సప్త, 8.౧. ౧౫. 

తాత్పర్యము మజణీయు స నతులయందు పురాణములయం 

దును పాపఫలభోగార్థమై ేడునరకమ దు కలవనియు జెప్పంబడి యున్నవి, 

అ-౩. పా-౧. సూ-౧౬. 
అవతారిక ==“ -ఈనివయము విరుద్ధము న న్శృతులయందు రారవా 

దినరకములకు చిత్రగుప్తాదులే యధికారే లని చేప్పంబడి యున్న దికాని 
యముడు కాండు” ఇ ట్లుండ “మము(డు పాపాత్తుల బాధించును” అను 
విషయ మెట్లు యు_క్రియుక్ష మగును ”” అనిన సమాధానము 'ెప్పు 
చున్నాడు. 

30౮. త్మత్రావి చత ద్వ్య్యాపారా దపిరోధః, 

చం ౧ ౧౬ 

తాత్సర్భము.-ఇట్లు కాదు. నరకముల కన్నింటికిని యముండే అధి 
కారి యమునియాజ్ఞపలన నే నర్వమును జరుగును. ఆచిశత్రగుప్తాదులును 
యమునిచే నియమింపంిడిన వారే యని స సృృతివురాణాదలయం ! దున్నది 

టంట, పొ-౧. సూ-౧౭, 

" అవతారిక; పాపులు చం ద్ర మండలమునకు. బోవ రనువివమయ 

మున శ్రుతి ప్రమాణము జూపుచున్నా (డు, 
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అర 2౦౯౩ విద్యాకర్మణ రితి తు ప్రకృతళ్ 

3 (౧. ౧౭. 

తాత్పర్యము... *పంచాగ్ని విద్యయందు “వేళ్ల య థో 
న నంవూర్య జే” “ఓక్వేతశేతుడా ఇందటుజీవ్రలు వోవుచునశ- 
ద్రలోక మేల యిజుకు కాదో జాని నెజుంగుదువా ౫ అను 
ను_త్తరముగ “అ కైతయో పథో ర్న కతశేణ చన తా నీమో” 
ణ్వాసక్ళ దాన _ర్రీని భూతాని భవంతి జూయన్వ మ్రియ నే #5 
యం స్థానం కే నాసౌ లోకో న నంవూర్య కే” “దూటిమాటీకీ 
ణముల నొందుచు తిరుగుచున్న యీోాహు వ్రజీవులు వె చెప్పిన ల 
బయొక్క._ మార్షములలో చేనినియహాడ ననునరింపరు, దీనికీ 
చావుము అని మూండవమౌొర్ష ము కలదు. ఇట్లు కేవలము యో 
కరక ర్హలే తప్ప మతి యెవ్వరును వోకుండుటచే చం ద, లోక్రబొ 
కాదు.” అనువాకళ్గిము చెప్పబడి యున్న ది. దీనియర్థమును ₹ె 
రించిన ోసితయోళీ” అనుపదముచే జ్ఞానకర్శలు రెండును ఇస 
కేలుచున్న వి, ఈనందర్భమున నవియే కడా యారంభింపంబడి * 
దీనికి పూర్వ వాక్యమున “త ద్య యిద్ధం విదుఖి “ఇట్లు ఎవ్వరు ' 
రుని తెలిసికొనుచున్నారో” అనియు “ఇపైపూ కే ద త్రం” *అగో ; 
ము తటాకాదులు జానము అనియు జ్ఞానకర లే పస్తానింపంబడి 
కదా! కావున హ్మవిడ్యాభ్యాసము నాచరించువారు శేవయా 
శృయించి పోవుదు రనియు కర్చనిమలు పిత్చ్సయానము నౌ, క్రో ౧౫ 
యు వమియు నాచరింవక పాపాత్తులై యుండువారు వఏమార్థ నం 
వంపక మాటిమాటికి. బుట్టుచు. జచ్చుచుం దురనియు సిర్ధాంతమగష 
ఫ్థానళబ్బమునకు మార మనునది యర్థము కాక పోయినను ఇచ్చట; 
ర్భ ము చెప్పక తీరదు. క్రమముగ సంఖ్య పయోగింపండియుండ్ల 
నూశ్ర మందు సమానజాతి కలవి యె మజీకొన్ని భిన్నజాతి 
యాండుననుట యెట్లు ? “అచ్చట నిరువురు చ్రాహ్మణులు కలరు, క 
టికి మూూూడన వాడును వచ్చెను” అనిన మూడవ వాండును యా 

A బకత త ఆం-ంలానలీ అము 
య టా 

* పంచాశ్ని విద్య. (ఆ-3, పాం. వశీ. చూ 
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యనునివయమును క్రొ, తంగా జెప్పవలయునా ? ఈకారణమువలన 
మని చెప్పబడిన వహోడవవదారముకూడ మార్షమే ? పాపాత్తు స్ట 

నెట్లును చంద లోక స్తా చేదు. 

“వాపత్తటును చంద్రలోకమునకు జని యట నిలుపక తతుణమే 

పునర్ణనము నొందుదురు.” తనుటయు “వితృయానమార్షముననే ప్రయా 
ఇవి చేయుదురు” ఆనోటయు నిదివరశే నిరాకరింపయుడెను. “ఊరక 
చంద్రలోకమునకుం. బోయినను ఆలోకము పరిపూర్ణ మే యగును” 

ఆసియ నిర్హూవింపంబడెనుం తీకుణమే దిగివచ్చువాగ లగుటచే చంద్రలో 
క్ము పరిపూర్ణము కశావలసీనపని లేడని సాధించినను అడి శ్ లినమ్లతేము 

కాదు కావున నంగికరింపందగదు. చంద్ర లోకమునకు బోకున్నను, 
పోయియు తీశుణమే దిగినను ఆలోకము పూ ర్తి కాదనుట నిశ్సయమే మైన 

ను (శ్రుతి మాత్రము “పాపాత్తులు జననమరణభూాప మగుకృతీయస్టా 
నమునే జెందుదురోగాని చం ద్ర లోకమును జెందరు” అని చెవ్లేచున్న ద. 
కావున దీనినే యంగీకరించి తీరవలయును. “యే వై కే” అనుశ్రుతికి చెవ్ప 
వలసినయర్థమును. గూడ యిదివరశే (చూ, క ౧. ౧౩) స నిరూపించి 
యున్నాము, కావున నెట్లును పాపాత్తులకు పితృయానగ మనము చంద్ర 

లోకప్రా ప్తి లేదు. 

ద్ర. 3, పొం. సూ-౮. 

ఇ శ 

అవతారిక: శరీరము సంభవించుటకు నై దావాతులు కౌనల 

యునని ఆవాతినంఖ్వ నియమింపంబడి యున్నది కదా! చంద్రుండు లేకున్న 

నది యెట్లు పరిపూర్ణ మగును. శ్ర్రు,తిసిద్ద ముగుటచే నిందు మార్చును కలి 

గించుటకు వీలు లేదు. ఇదివర కొకమోతు “సామాన్యము మంత్రమే 

యానాుతిసంఖ్య చెప్పబడెను. కాని ముఖ్యముగ 6 గాదు.’ అసి చెప్పీ 

యున్నారు. అదియు సరిపడదు.” అను విషయమును శార్చి విచారింపు 

చున్నా డు. 

8౧౦. న కృతీయే త్ర థోపలళ్టైః. ౩. ౧, ౧౮, 

తాత్పర్యము: == పంచాన్ని విద్భయందు శోరీరప్రా వికి ఐచావాతం 

లు ఇొప్పంబడియున్న ను అది తృతీయ మార్ల మునంను చెప్పంబడి యుండ 
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లేదు. “జాయన్వ మ్రియన్వ” అని కేవల జననమురణములుమా,క, మే 
యామార్లమునందు నర్జింపబడిను. మజియు “జదవయావుతియందు 
జలము ప్పురువుః డగును” అను వాక్టమునకు “ఐదావాతులు అేకున్న 
జలములు పురుషుడు కాడు” అనునర్థను రాదు, అప్వుడు ఒక్క చాక 
మున కే విధినికే. ధరాూవముంలగు కెండర్భము లేర్పడును, ఇది దోవుము 
కదా, కావున నావాకష్టమువలన “జలము జేవారూవము జెందుటకు 
ఏదాహుతులే యుండి తీరఠవలయును.” అని యర్థ మేర్పడదు. అదియే 
నిపేధరూపముగ ((“ఐదావహుతులు లేకున్న జలములు పురువరూపములు 
కావు” అని నుండినచో అప్పుడు మా త్రమే యట్టినియమ మేర్పడును. 
నుజియు “*పురువవచసఃో' అనుటవే మనువ్యిశ రీరమునకు మాత్రమే 
మైదావాతులు కావలసీనట్లు లేలుచున్నది. ఎవ్వరు చం ద్రమండలాది 
పుణ్యలోకములకుం. జని నుఖముననుభవించి వాజుల నునువ్యుజనముల 
నెతుటకె భూలోక మునకు వత్తురో బారికీమా తే మే యెదావాుతులు 
కావలయును, సర్వభూతనమన్విత్ మగుజలము ఐజావాతులలో. గాని 
వారికి శరీరాంతరమును నుర్త్యలోకమునం గల్పింపనేరదు, పాపాత్తులకు 
మాత్ర ముట్లు కాక తక్షణమే తిర్చుష్టంతు చేవాములు మొదలగువానిని 
గల్సింపXలను. కావున యెట్లును పాపులకు చంద్రలోకప్రా ప్రి లేదు. * 

అ.3, పొ-౧, సూ-౧౯. 

అవతారిక: _“అవుతిసియ నుమును ముఖ్యముగ బరిగణింపంబని 
లేదు.” అనువివయమును స్మ్యృతిపమాణముచే లోకానుభవముచేతను 
నిరూపించుచున్నా (డు. 

3౧౧. న ర్యతేఒకి చ లోకే, ౩.౧ ౧౯, 
తాత్సరము__ ఈవివయము భారతాదులయందు ను పసిద్దమై 

యున్నది. ద్యులోకము మేఘము వురువుండు శ్రీ అను నై దగ్నులయం 
దు హోమము వేయంబడెకడా. జలములు ఫురువ రూపమును దాల్చు 

నని చెప్పబడియున్నది. ద్యోణాచార్యులు ్రీగర్భమునుండి జనీం-దీన 
వాండు కొడు, ఆయనశ్రీర ముత్ప క్రి యగుటకు శ్రీరాప మగుపంచ 
నూశ్నియందు చేయయబడినయావాుతి లేదు. దుష్టద్యుమ్నునకును చాప 
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దికిని తల్లిదండ్రు లిరువుకును లేరుకావున వురువదూవ మగునాల్లవయగ్ని 
యందు జరుపంబడవలసిన యావాుతియు లేదు. నీతాజేవియొక్క. జనన 
మును గూర్చి విచారించినను యి-కై పుకువ జ్రీగావచతుర్భవంచమాగ్ను 

లయందు వేల్పుందగిన శెండావుతులును జేవు. ఇంతయేల లోకమునం 

దును పురువజంకునం బంధము లేకయే శేశఃపతనముతో నిమి తములేక 
యే మేనుముగో లుగునంబంధమువలన అండలిజలమును పానముబే 

యుటచేత నే స్వాతికొంగలు గర్భమును దాల్చుననుట నుప్తసిద్దమై యు 
న్నది. ఇప్పుడును వురువరూప మగుచతు రాగ్నియందు శేల్వగదగన నాల్ల 

వయూాహాుతియు దానివలన గలుగ శేతోరయాపపరిణామంబును లేను కదా! 
కావున యిావర్హి ౦సయిుడిన  సలములయందడు అఆవాత్నసంభ్యానియమ మె 

య 
ట్లాదరింప నవసరములేదో అశు పా పాత్తులవిమయ మున. సూడ నాద 

రింప నవసరము లేకు. 

అ-_3, పఫొ-౧. సోూ-౨౦. 

30౧9.౭ దర్శనా చ్చ. అం ౧. ౨29% 

తాత్చర్యము...-మజీయు నీవిమయము ప్రతష్షతోనుభవసిద్ధము 

కరాడ నయే యున్న ది. *జరాయుజములు “ఆండజములు ఎ స్వేదజములు 
* ఉద్భిజ్జములు అని నాలు విధము లగుభూతములు కలవుక దా! ఇందు స్వేద 

_జములయొక్క_ యు ఉద్భిజ్జ్ఞములయొక్క_యా నుత్న త్తికి పురువుస్ర్రీనంబంధ 

ముతో బని లే దనుట స్పష్టమే కదా! ఇప్పుడు రెండావాతులు తగ్గి 
పోయినని. ఇక్షు పాసాత్తుల దేవాములయుత్స్పత్తి యుం గలుగవచ్చును. 

అ-౩. పొ-౧. 'సూ-౨౧. 

అవతారిక = తకేపొం ఖ ల్వేషాం భూతానాం త్రీ కేవ వీజాని 
భవంతి ఆండజం జీవజ ముద్భిజ్ఞం* “జరాయుజనమునియు ఆండజమసియు 

ఉద్భిజ్ఞమనియు నీమూండే భూతములకు జన్ల కారణములు" అని ఛాందో 

న్య్యవనివత్తునందు చెప్పంబడియుండ మిరు కొత్తగా స్వేదజ మను 
నొల్లవ దాని నెక్కు_డనుండీ తెచ్చి పెట్టితిరి?” అనిన "సమాధానము చెప్పూ 

చున్నాడు. 

* చతుర్విధభూరేనాలు (అం౨. పాం, పేజీఎ2౮. చూ 



48 సూత్రము లు అ-9,. పా-౧. సూ-౨౧. 

3౧౩+ తృరియ శబ్దావరోధః సంళ్ కజస్య. 

చం ౧ ౨౧ 

తాత్పర్యము. == ఈ ఛాందోగ్యశు తికిని మౌాసిద్దాంతమునకును వి 
రోధము లేదు, ఉద్భిజ్జమనంగా పగులంగొట్టుకొని వెలుపలకు వచ్చునది 

గావున నావదముచేతనే క్రుతియందు స్వర్దిదజము కూడం జెప్పంబడె నని 

తెలిసికొనవలయును ; వృడేములు భూమిన్ వగులగొట్టుకొని వచ్చునవి; 
చేను మొదలగు న్వదజములు చమటరూపముతో నున్న జలమును పగు 
లంగొట్టుకొని వచ్చునవి. ఈకారణనువలననే రెండును ఒకపదమునం టే 
సం గ్రహించి చెప్పబడెను, భేద వున్ననో వృత ములు స్థావరము లగుట 

చేతను వేలు మొదలగునవి జంగమము లగుటచేతను చెప్పంబడె నని తెలి 
నీకొొనవలయును,. 

విషయము 2=ాలదివజకు “యజ్ఞాదిక రలు చం ద్రలోకమునకుం 

బోయి మజుల భూలోకమునకు వత్తురు” అనీ చెప్పం బడెను, వారు వచ్చు 

మౌర్షమును౯ గూర్చినసంశ యము ఇందు నివర్థింపంబడును, “అ భత మే. 
వాధ్యా[ః ౦ పున ర్నివర్తంతే య శాత మాకాళ మాకాశొ దాషయుం 
వాయు ర్భూత్వా ధూమో భవతి ధూమో భూత్వా ఒభిం భవ 
క్ట భ్రం భూత్వా మేఘోభవతి మేఘో భూత్వా ప్రవర్భతి” “ఇట్లు 
చం దః లోకమును జెందినవీదప నచ్చటియనుభవము ముగయంగానే వాల 

వణుకు వచ్చినమార్లమ ననునరించియే యీ క్రింద. జెప్పంబోవువిధముగ 
భూలోకమునకు వత్తురు. ఆచందృమండలమునుండి యాకాశమునకును 
ఆకాశమునుండి వాయుసమిపమునకును వత్తురు. వాయురూపమును 
జెంది పొగ యగుదురు, పిదప జలమా త్ర మున " కాథారభూతమగుపదార్థ 
మగుదురు. తరువాత మేఘమై నర్షింతురు. ఆవర్ష ముగుండ భూమిని? 
చేరుదురు” అని శ్రూ తియందు అపరోవామార్లము' (దిగివచ్చునట్టి తో తోవ) 
వర్తి ర్లింపబడీయున్న దీ: ల 
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నసంజేవాము:---బందు *వాయురూపమును జెంది పొగ యగు 
దురు” అను మొదలగు వాక్ళభాగముల విమర్శించి చూచిన నవరోవా 

మొరగ్రమున నున్నజీవ్రలు వాయ్వాదిరూపపరిణామమును. జెందుచున్నా 
రని సేయచున్న ది. “ఆకాశమును జెంది” అనుటచే నట్టిపరిణామము లే 
దనియు తేలుచున్నది. ఇందు నిశ్చితాంళ మెద్ది ! 

నంగతి;---పూ రాాధికరణమున “సంఖ్యలు ప,సావీంపంబడీ నప్పు 

డు వానివిషయములు సామూాన్యముగ సజూతీయములే కావలయును ఆను 

నియమము నాశ్రయించి స్థానళబ్బమునకు మార్గ మని యర్థము చెప్పితీరి. 

ఇచ్చట మాత్ర "మట్టు ఏలు కాదు ఇది శు శ్రుతి కావున నున్న యగ్ధము నున్న 
మే ఇవ్పవల యును” అన ప వ్రత్యుదావారణసంగతితో నీక క్రిందివిధముగ 

పూర్వపతము వచ్చును. 

పూరపతు ము;-__-అవరోవా శ్రుతినిపట్టి విచారించిన “వాయు 

ర్మూత్వా. అను మొదలగు వాక్యభాగములయుందు జీవులకు వా యాది 
రూవ ప్రాకి స్పన ముగ జెప్ప ంబడియున్న ట్లు తెలియవచ్చు చున్నది, 

66 అకా మాకాశా ద్యాయుంి అనుస్థలమున నట్లు తోంచుటలేదుక దా” 

అనియెద వే మొ. యదియు యు కముకాదు. ఎక్కువసంఖ్యగల స్థ సలముల 
యందు తేలుచున్న వి 'మయమునే ౦ యిచ్చటను నిర్హ యింపనలయును. “ఇదియే 
కదాయుక్త మగుపని, “ఒకపదార్థము మజేయొకప దార్థ మె ట్లగును ? 
ఎన్నియు కులం జెప్పినను ఘటము" పటము కానేరదు కడా” అనియెద 
వేమొ వినుము. ఇట్టిదృష్రాంతములును పెక్కులు కలవు. శిలాదుం డను 

నొనిపుత్రుండు మొట్ట మొదట మనువ్యుండే యయ్యును తపణ ప్ర భావము 
నలన శంకరుని యను గృవామును సంపాదించి నంది కేశ సర జేవామును 
పొందెను. నవాుషుండు దేవదేవామున నుండియు అగస్త్య శావము చే 
సర్పరూపముగ. బరిణమించెకు. ఈవిషయములు పురాణప్ర, సిద్ధములు 

కదా! అశ్రు అవరోవామును జెందుచున్నజీవులును ఆకాశాదహూపముల 

నొంగుదురుం ఇట్లు కా కున్న శ్రుతికి గాణార్థమునుం జెవ్పవలసివచ్చును. 

గాణార్భమునందు అత్ణ కలదు. శ్ తీలశ్ణలకు విరోధము వచ్చినప్పుడు 

“దేనిని నిర్ణయింపవలయాను'” ఆనునంళయము కలిగినప్పూడు బలవంత మగు 
టచే శ్రుతినే నిర్ణయించుట యు_క్రము కదా! 
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50 బ్రవానూశ్రములు, అ-5, పా-౧. నూ=-౨_౨, 

ఆంది, పా-౧, సరా-౨౨. 
అవతారిక, అనిన సమాధానము చపూచున్నాండుం 

౨౧౪4 సాభావ్యాప నిరుపపతోేః, 3 0 ౨-౨) అ ల 59 అవి 

తాత్పర్యము.---ఇట్లు కాదు. అవరోవామొాక్షమున నున్న జీవులా 
అకాతాదులతో సమాను లగుదుోేేశాని మాయాభావములతోం ఇూలిడా 
మింపరు. శ్రుతికి. గూడ నిదియీ యభిప్రాయము. “వాయు భూతా” 
ఆను మొదలగువాక్య భాగములకుం గూడ నిదియీ యభిప్రాయము, మ 
రము యు కులకు సరిపడిన లకుణావృ తి నంగీకరించుట దోవమే “కొని 
యట్లు సరిపడకున్న నది (లత్షణావృత్యంగీకారము) దోవుము కాదు. 

ఇట్లుం (జీవులు ఆకాశాదినమానరూపు లగుదురు, అని ౩కచ్చు 
కున్న నన్నియు యు _క్లివిరుద్ధములే యగును, ఒకోవడార్లము  ఒకేనజూ తూ 
మున మజీయొకటిగా మాజుట నంభవింవదు, మనువ్యు జేవాము జీవ 
జేవాముగను జేవజేవాము సర్ప చేవాముగను మారుటలో కాలభడన మూ 
కలద్యూ కావున విరోధ మేమియు లేదు. ఇచ్చట నది యెట్లు నరిపడంనచం ? 
జీవులును ఆకాశ జేవాంబు నొక్కసమయమున నే యున్నది కదా! ముచిక 
యు ఆకాశరూపమును జెందినజీవుడు మజల వయ్యా దిమార్లమాుూన ల 
ఎ్వీందికి వచ్చు ననుటశే వీలు లేదు. ఆకాశము పళయకాలమువర కు 
నళించునది మూర్పునొందునదియు గాదు కదా! కావున నిర్వోవాద మూ 7౯ 
“శనులు ఆకాశాదుబతో సామ్యమును జెందుదురు” అనియే సిద్ధాంత 
చేయనలయును. “చం దృచుండలమున గలభోగముల ననుభవింపం కీలకం 
టకై ద్యూలోకాగ్ని యందు హోమము చేయ బడియున్న జలాదిభూత ము 
లారంభించినచేహము భోగానంతరముననళిం చి నూత్మరూపయమె యా కా హో 
తుల్య మగును. ఆబేవామే యుపాధిగా గలవా రగుటచే జీవులు నైక యగుదురు, ఇశ్తు వాయ్యాదులతోలగాడ నమాను లగుదురు. నూ. 

—— రూపమున నాకాళణున నున్నప్పుడు వాయువుచే నిటునటు. చలిందం కీ యంయబడుచుండి కొంత కాలమునకు ధూమసమానతగమును చెంది జలా ఛారభూతుై మేఘమునుండి వర్షరూపమున భామికి వత్తురు” అక మూ శ్రమే ధ్థసింపవలయ్యను, ఆకాశము నర్వవ్యాపక మగుటచే .నీజీవ్రలకం 
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చానీతో నంయోగసంబంధము కలదనుటకు వీలులేదు. అపుడు కల్పాం 
తమువరకు వారికి నానంబంధమునుండి వియోగము కలుగుటకు వీలు 

లేదు. ఎచ్చటికి పోయినను ఆకాశ ముండనే యున్నది కదా ! ఈకారణ 

మువలన వ్రతిజన్య మునందును బీవుం డాకాళశమునే యాషశ్రయించి యుండ 

వలసినవాడగును. ఇది నంభవింపదు కడా! కావున జీవునకు నవశళస్థముగా 

సొాకానాది సాదృళ్వమే చెప్పవలయును. ఇట్లు బవాుఎయు కులకు విరుద్ధ 

మగుటచే శ్రుతిని పరిశ్వజించి లతు.ణమే గ్రహింపవలయును, 

౫౬. నాతెచిరాధిక రణము, 

విషయము, సంగత్కి సంచేహము:--- సె యధికరణమున “జీవు 
లాకాశాదిసాదృశ్యముల నొందుచు భూమికి వత్తురు” అని నిర్షయింపం 

బడెను. ఇప్పుడు దాని నాశ్రయించి త శ్తదవస్థలకుం గలకాలశేదము నిర్ణ 
యింపంబడునుః, “*అజీవులు “ఆశాశాదిరూపమీలతో నల్పకాలమే యాం 
దురా? ఆధికకాల ముందురా పో యనునంళయము నీవారింపంబడును, 

పూరషవతు ము3విచారించిన యిచ్చట కాలమును నియమించు 
ఇా్ర్రుమేదియు గానరాలేదు, కావున సంళయముతీరుట శ్రేయుపసాయము 
లేదు. మార్పు కలుగవలయుననినం గాల మధికముగ గానలసియుండుటయు 
క్షర్శ యు బరిపాకము నొందవలసియుండుటయు నావళ స్టికము కావున “జీవులు 

ఆకాళాదిసదృళు లై లె బవుకాౌలముందురు.” అనియె సిద్ధాంక ముచేయుట 

యుక్తియుకముగ నున్నది. “ “అతో ' నై *దుర్నివ్న9పతరంి “జీవులు ఇచ్చట 

నుండి యావలకుంబోవుట మిగులక ష్ట సాధ్యము దుఃఖకరము” అని భూమిని 

జేరినపిదవ ధాన్వసాదృళ్యమును జెందినవీదప జీవులకు ౫ గలుగుస్థితినిగూర్చి 

శ్రు తిచెప్పుచున్న ది. దీనివలన భాన్యసాద్భృళష్టప్రా పికి! బూరషము సర్వము 

ను నుఖకరమే (అనగా : అల్పకాలముననే రెండవమార్పు కలుగుచుండు 

నుం) యని తేలుచున్నది కదా” అనియెద వేము ఏనుము. శ్రుతీయందు 

ఫ్ దుర్నిన్స్ఫ్రపతరం అనుపద హః వ్యాక రణశుద్ధ ము “ధం దుం దుర్ని ప్పషిషళత రం 

ఆని. యుండవలయును. ఆపుడుగాని ఆత్ర, మించుటకు శప “మనది” అనునర్థమః 

“శఛాదు, అయినను వేదనునందు ఒకతశారము లోపించె నని తెలునుకొనషలయు ను. 



59 బ్రవ్యానూ త్రములు, అ.ఏ, పాగా సనూ-౨౨, 

థాన్యనాదృళ్యము కలిగినపిదప జీవునకు నటనుండి నిర్లమించుట. మిగ 
దుఃఖమును కలిగించు నని చెప్పబడి యున్న ది కాని అలన్యము (నమ ఆ 
మధికముగ నుండు నని చెప్పబడి యుండలేదు, 

అ_3, పొ-౧. 'సూ-౨౩, 
అవతారిక ౩-అనిన సమాధానము చెప్పు చున్నా (డు, 

3౧౫: నాతిచిరేణ విశేషాత్ , 3, ౧. ౨౩, 

తాత్పర్యము:---ఇట్టు కాదు, జీవులు ఆకాశాదినమానుకై య 
కాలము మాత్రమే యుందురు ; వర్ష ధారమూలవయన భూమిని. జే, 
దురు. శ్రుతియందు .థాన్యభావమును పొందినవీదప మా శ్ర ము వి 
వను తెలియవచ్చుచున్నది. “అతో వై దుర్నివృ)పతరంి” అని యా 
లి వృయాణమును దుఃఖకరమునుగా చెప్పుచున్నది ; “జీవులు థాన్హరూ 
పము జెందినవిదప నెంతయో కన్షములతో. గాని పురుమని పృవేశా 
పరు” అనుచున్నది. దీనికే నంతీకుబూరమున జరిగినపయాణ వాం 
యును నుఖముగనే జరిగె ననియే కదా చెప్పవలసియుండును, “ఈవిదాన్త 
నునకు నీసభయందు బవాుఎమానము దోొరశెనుు” అనీన “తక్క నస 
యందు లేదు” అనియే కదా యర్థ మేర్పడును. నూలశరీరము తేకపోజ 
టే నీనుఖదుఃఖములు మన మానుభవించుచున్న నుఖవముఃఖములు కాచేరవు 
ఈకారణమువలన నాపడములచే కాలమునే గృహీింపవలయును. విశేజ 
కాల ముండవలసివచ్చుట దుఃఖము; లీమకాలములోనే యావలికి పోవుత 
నుఖము కావున నెట్లును “జీవులు ఆకాశాదినమూను లై యల్పకాల జ్ 
యుందురు” అనుటయీ సిద్ధాంతము. 

rm) 

డ్ అన్యాథిష్ట్రితా ధికరణము, 
క్ స్ — ఇ 

- భూమికి వేరినపీదప గలుగువిమయమునుగూర్చి వివారింపబడును. శు శ 
యందు “త ఇవా ప్రపీయవా ఒవధివనన్పత య నిలమాపా ఇతి జూ 

Fs శక యంతో “కర్శకేవముతొ 6 గూడిన యాజీవులు ఘౌమినీ... జేరినవీదజు 



ట్రవ్మానూ తా ర్థచంద్రి 5 = అన్యాధివ్షీ. తాధికరణము, ౬. 59 

గోధుమలు యవలు మొదలగు *ఈూక్రధాన్యములుగాను ఓమధులు మహో 
వృతేములుగాను నువ్వు వినుము మొదలగు 1శింబిధాన్యములుగాను 
జనింతురు,” అని చెప్పంబడియున్నది. ఈశ్రుత్యర్థ మిచ్చట విచారింపల 
బడును, 

నందేవాము:_ పై శ్రుతియందు “జాయ తే” అనుపదముచే 
నుక్సీ త్తి చెప్పబడి యున్నది. పూర్వో క్తసందర్భమును విమర్శించిన జీవు 
లయుక్స _త్రికి వారికర్శశేమమే కారణ మని చెప్పబడియున్నది. -ఈరెం 
డునందర్భములకును. పరస్సరవిరోధము కలదా? లేదా? కల దనిన వేద 
మపమాణ మగున్యు లే దనిన దానిని స్థిరవరచుట మెట్లు? 

సంగతి: “పూర్యాధికరణామున స్థూలశ రీరము లే దను కారణ 
ముచే నుఖదు;ఖళ బ్రములకు కొలాల్స తౌ ఏధిక తే్టపర ముగ నర్థము చెప్ప. 
బడెను, కాని యిచ్చటమా త్ర ము జాయ తే యనుపదమునకు సరమును 
మార్చుటకు వీలు లేదు” అని ప త్యుదావారణసందర్భముతో నీనం చే 
వాముపైై న్నీ క్రిందిపూర్వపతుము వచ్చును. 

వూర్వపతుము:--- వై శ్రుతి ననుసరించి చూచిన కర్శశేవమము వే 
భూలోకమునకు వచ్చినజీవులు పీీవ్యారిజన ముల నె లి యండలినుఖదుః 
ఖముల ననుభవింతు రనియీ లేలుచున్న దిగాని మజిళయొకవిధముగ లేలుట 
లేదు. “జాయ చే” అనుపదమునకు జన మెత్తుటయే కదా ముఖ్యార్థమ, 
-ఈముఖ్యార్థమును నిరర్థకముగ బాడింపనేల ? 

“ఇట్లు కాదు. శ్రుతియందు జేవావ్రా ప్తికి 'రమణేీయచరణాః కపూ 
యచరణాళ అని కర్కభేదము చెప్పబడియున్నది, ఇట్లు ఈవీీవ్యాది 
ప్రా_్తినివయమునం. జెప్పంబడి యుండలేదు. ఈకారణమువలన జీవులకు 
నీవీహ్నాదిజన్య కలుగ దనియు ఇతరజీవులచే నాశ్రయింపంబడినయావీ) 
హ్యాదులలతోో పీరు ఊరక సంయోగసంబంధమును మా త్రమే జెందుదు 

రనియు సిద్ధాంతము 'జేయవలసియున్న ది,””అనియెద వే ము అదియు కము 
కాదు. సస్గుతీము మనము యజ్ఞాదిక_ర్తలనుంగూర్చి విచారింపుచు 
న్నాముం వారిని ౧హార్స్సి యజ్ఞాదికర్శలు జుప్పంబడి యే యున్న వి, అకర్తలు 

(| కూకథాన్యము లనంగా పొట్టుగల వడ్లు మొదలగు ధాన్యములు, 

1 శింబిథాన్యము లన(గా కౌయ ధాన్యములు, 
చ 
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పుణ్టికరలే మైనను వానివలన నుఖభోగములే కలుగుచున్నను అందో 
పశుహింసాదులుకూడ కొన్ని కలవు గావున నవి యకుభఫలముల నొసంా 

'గవచ్చును; జీవునకు స్థావరజన్మముల గలిగింపవచ్చును, 

“ఇటు కాదు. “న హింస్యా క్పర్వ భూతాని “నమ స్తభూతములనూ 
హీంసింవం గూడదు అను శ తి కదా, “హింస యనరదాయక ౫.) అనూ 

విషయమును బోధింపు చున్నది; ; ఇది సామాన్య శాస్త్రము. దీనికి విెకీ 
వొ న్ర్రమువలన బాధ కలదు, “అన్నీ పోమోాయం పక వమూాలభేశి “ఆగ్ని 

కొటికును సోమనికొఅకును నైన యజ్ఞ మునందు పకువును హింసింపవణా 

యును” అనునది విశేమళాస్ర్రము. ఇది ప్ర ప క్వేకముగ రొక్క-వివయవాం 
గైకొని చఇప్పునది యగుటచే బలవంత మగును సామాన్య శాస్త్రము సరు 
సాధారణము చెప్పునది కావున దీనికంకు బలహీనము. ఇట్ల కటఫటాడో 
యజ్ఞ మునందుం జేయంబడు హీంసవలన మాత్రము దోవము కలుగ 
దనియు యితరహింసలవలన దోవ మున్నదనియు సిదాంతే మగును ౨ 
ఇ ట్లగుటచే యజ్ఞమునందలి హింసవలన జీవులకు స్థానరజన్మము రా నక్కొ_ 
ఆలేదు” అనియెదవేమొ యిపతు.ము యు క్ము కాదు 

జలవంత మెనంకచూత్ర మున నేవదార్థంబును అన్యపదార్థమునూ 

బాధింపదు. ెంటికిని నిరోధ 'ముండవలయానో. పె జూపంబడిన నికేవళా 

(స్రుములకు నట్టివిరోధ మేడియు లేదు, "ఆంట్కీని వివయ మొక టిం 
మైయుండి యొకటి మొకవిధముగాను వుతియికొటి మతటీయుకవిభమూ 

గాను దానినిగూర్చి చెప్పుచుండిన నప్పుడు గాని (రెండు) శా న్ర్రములకం ౯ 

జరస్సరవిరోధము కలుగదు ఆప్పుడు గాని బలాబలవిచారమువలన "బా 
ధ్య'బాధకనిర్హయము చేయవలసినవని యుండదు, ప్ర నుత మట్టు లేదు. 
సామాస్యశాస్ర్రైము “సిన యు క్ష మైనది కాదు” అను వివమయమును 

మాత్రమే బోధించుచున్న ది; సిశేషశా(స్త్రము “యజ మునందు వకు 

హింస నాచరింపవలయును” అనువివయమును తెలియం జేయుచున్న దె, 
ఇట్లు కా స్రుద్యయమునకును వీవయములు భిన్నము లై యుండ పరస్పర 

విరోధ మేల కలుగును? హీంస దోమయుక్రమైనదియే మైనను విధ్యనుసా 
రముగ యజ్ఞెమున నాచరింపంబడవచ్చును; చందృలోకమున యజ్ఞ ఫలమూ 
న్ా 

* బాధ్యబాధక నిర్హయమ = వీడు వాధింపంబడువాండు వీడు బాధించువాండుం 

ఆనునిర్ల్ యమా. ఖ్ 
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ననుభవించినవీదవ హింసాజన్వు మగు సాపప్రబుమును జన్హాంతరమున జీవుం 

డనుభవింపవచ్చును. కావున “జాయతే” అనువవముయొకశ ముఖ్యార్థ 
ము నా త్త యించి “శవృంయడు వ్రీవ్యాదిజన్ల ముల నె త్త యందలి నుఖదుఃఖి 

ముల నసోభవించుటయే కాని మజీయొక విధము వానితో నంబంఫముం 
'జెందండు”* అని భూ మూ త్రమే సిద్ధాంత ము జేయవలసియున్న ది. 

6-2, పొ, నూ-౨౪, 

* అవతారిక ౩== అనిన నీపూర్వపతుము ఖండింవుచున్నా (దుః 

అనాంధిపి. తేషు సూర దభిలాపాల్ 30౧౬ (0! వడు 90 Oy Qn దఖిలా అ 

oy . 

De OO ౨౪, 

తాత్పర్యము, బిట్లు సంశయింపనక్క_ఆ లేదు. కర్త శేషమువలన 

చం ధృలోకమునుండి దెగివచ్చు వారలు వీ)వ్ళాదిస్థా రజన వ ముల నెత్తుదు 
రనుటకు వీలు లేదు, శుతియందు ఆశాశాదులను గూర్చి చెప్పబడిన శ్లే 
ప్ర)వ్యాదులను గూర్చి కడం జెప్పంబడీయున్నది. అకా శాదిసాదృళ్వ 

మునుం జెదునప్పుడు నాయాగదులణో నంబంధము జెందునప్పూడు మెట్టు 

కర్శవ్య్థపారము (వూర్వజన్న్య కర్మలనలన సాధింపందగిన కారసము) చెప్పం 

బడలేవో అక్ష ప్రహళ్వములను ర్చి చెవ్వునప్పుడును కర్మ వ్యాపారము 

జెప్పంబడలేదు. వూ రాగిధికరణమునందును బహుయు క్రులచే “జీవులకు 
ఆకా ళాదులతో కేవలసంబంఫమువా త్ర, మే కలదు” 'అనువివయమును 

సిద్దాంతము వేసి యున్నా ము. ఆశే యచ్చట గూడ శ తీ ననుసరించి 

“జీవులకు మ్రవ్యదులత" సంబంధము మాత్రమే కలదో కాని నుఖదుః 

ఖిసంసర్ల లేదూ”. అనియే సిద్దాంతము జేయవలని యున్నది. చం ద 

లోకమునుండి దిగివచ్చుజీవు లెప్పటికీని స్థావరజన్మముల సనె_త్తరుం అందలీ 

నుఖదుఃఖముల ననుభవింపరు, ఆజన్మ్మము నిత్తుటకు తీగినజీవ్లులు కొంద 

ఆజాజస్యముల నె తి యాపీవ్యోది చేహాముల నఫీమానించుచు నందలినుఖ 

దుఃఖములం దనువిగాకే భావింపును నుందురు. వీరును చం దృలోకము 

నుండీ వచ్చుజీవులును కా ర్భార్థమై అఆవిహ్యాదులళ్. నభిమానరహీత 

ముగ నంబంధపడీయుందురు, ం 
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ఇంతియే కాని వారికి నావ్రీవ్యోది జేహములమై నభిమాన మింంత 

యును అేదు. అశ్లే యుండినయెడల నావీీహ్మాదుం గోీయునప్పూ౭తు సు 

దంచునప్పుడును వండి తీనునప్పు కును మూజీవు లందుండక పోవలసిన జార 

లగుదుకు. లోకమున నీజీవునకు నేజేహాముపై నభిమానము కలుగు 

ఆజీవు డాడేవాము ఛేదెంపంబడినప్పూ డందుండి వెడలిపోవు ననుట యూప 

సిదము, కంఠము త్రుంచిన నేజేవామునందును జీవుడు నిలుచుట తేద 

నోట సర్వా నుభ వసిద్ధము, పీ)వ్యా దులయందును కోతకు మునుపు కవచ 

నివన్నిలో నుండుటయు మృుదువులై యుంతుటయు' గోేసినవిదప కఠిన 

ములై తేజోహీనములై. పోవుటయు ననునవి ప్ర గ్యతు ములయ్యేయున్చ్ను కుం 

కావున చం ద్రలోకమునుండి వచ్చినజీవులై ప్రీవ్యాది చేహూాముల నభ మౌ 

నించువార లగుదుశేని మెప్పుడు ఆధాన్యములను భుజించుకాలముంనకు 

నందుంకుటకు వీలు లేదు. ఉండకున్న చేతన్పునందు చేరుటకు గాని త న్యూ 

లమున స్త్రీ!చూపకుగుపంచమాగ్ని యందు హోమము: జేయంబడి స్టరా ల 

శరీరయూు క్తులె నిన్షమించుటకు: గాని వీలు లేదు. ఇక నావ1ీహాది ఇీ వా 

ములయం దచాత్తాభిమానము లేనివాశే యగుదులేని యపూడు వానికి 

వీ)వ్యానులకు నెట్టినూర్పులు కలిగినను వాని నొశ్రయించియే యుండ 

వచ్చును. శ్రుతియందును యేయేక రీరములయందు యీజీవులకు (చం ద్ర, 

లోకాగతు లగుజీవులకు) నుఖదుఃఖఫోగములుకలవో అచ్చటచ్చట కఠ పర స్వయ 

శీయచరణాకో ఆను మొదలగు వాక్టిములచేం గర్భ వాసపారమును (చూ ' 

ర్వ్వజన్మక ర్యము వేయవలసీనపనిన్సి స్పన్హముగ. బరామర్శించుచు నేయు న్ను 

ది. కావున వివ్య్వోదులవివమయమున నట్టిపరామర్శ లే?పోవుటచే నిరిప్ప 
వాదముగ జీవులకు నందు నుఖదుఃఖానుభవము లేదు. “జాయతే అనా 

పదమునకు ముఖ్యార్థము నుల జెప్పుటకు ఏలు లేదు. మజియు వీీవ్యష్టాడా 

చేవాములు నుఖాద్యను భవస్థానములును కానేరవు. అవి దుఃఖ ప్రాయ ఈ 

లగుజన్ల లగుటచే పాపాత్తులకు నొక వేళ ననుభవయోగ్యము లై ననూ 

చంద్ర మండలమునుండి వచ్చువారికిమో శ్రీ మను భవ యోగ్య నూలు 

కాజూలఫం. కావున నెటును చం ద లోకమునుండి వ 

ను మాత మీయుండును కాని నో నలక న 
భవ ముండదు. న క 
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మజీయారు యక్ఞాదిక రృలకుూడ హీంసాదికాప మగుపాపకర్య 
కాదనియు దానివలన వారును స్థావరజన్మముల నె తేవచ్చు ననియు జెప్పు 

టయు యు క్రియు క్షనము కాదు, “నహింస్యాత్”) అను సామాన్యశా స్త్ర 
మునకం'కు అగ్నీ పోమిాయం”” అను విశేమశాస్ర్రమును బలవంత మని 
యు నీవిశేవశ్శా న్ర్రముచే సామాన్యశాన్ర్రము బాధింవంబుడు ననియు 
నిదివరశే చెప్పియున్నాము. ఈవిమయమునం బూర్పుపషములు చేసియున్న 
వాదము చెందదు. కేవలము బలవంతనును కారణముచేశనే ఆగ్నీహో 

మూయ శ్రుత కరన హింస్యాత్ ” అను శ్రుతిని గాధించునని మేము 

చెప్పలేదు. ఆశుతులకు శెంటికిని విరోధములేకున్నను కొంచెమైనను 

సంబంధముకూడ క శేదు. వూర పతులు చెప్పినట్లు రెండుశా_స్త)ములకును 
విషయ మొక్కటి యెననే కదా విరోధముకాొని నంబంధముకాని కలు 

గుట ప్రన్తుతస్థితియం దన్ననో “న హింస్యాత్ ” అనుశా_స్తమును సా 

నూన్యముగ హింనను నిపే.ధింపుచున్నది కాని యజ్ఞాగ్గహింసను నిషే. 
ధించుట లేదు, నిషే.ధింపవలసినవివయము జేనికి నంబంధించీయుండునో 
నిషేధముకూడ దానికే సంబంధించి యుండు ననుట నియనుము. ఇచ్చట 
ళన హీంస్యాత్ ” అనున్వరమున నిషేధ్యముగ జెప్పంబడినహింస యజ్ఞ 

గ్ధము కాదు ; ఈనిషేధ కుతి యజ్ఞ పకరణమున లేదు. కావున విచా 

రించిన సత శామకోిభాపదోమములలో పురుషు: డొనర్బుహీంనను 

మాత్రమే ? నిపే.ధించుచున్నది యనవలయును, ఇట్లు చెప్పనేల ఒక్క 
నిషేధమే సామాన్యము? నన్నిటిని నిషే. పీ. ధింపవచ్చును.” అనిన నట్లును 
చెప్పుటకు వీలు లేదు. అప్పుడు వాక్టభేదము (ఒకవాక్యమే ెండగుట) 

వచ్చును, ఆ శతి! పురువకృతము లగుహింసల ని పేధించునప్పుడు స్వా 

తంత్ర, సము సదు. ఈయజ్ఞు మునందలి పీంసను నిషేధించునప్పూడు 

అట్టి స్వాతంత్ర, రము లేదు. యజ్ఞము యేసందర్భమున జెప్పంబడియున్న 
దో యోని పేధ వాక్య ముగూడ “నచ్చటే చెప్పబడి యుండిననేకాని 

యట్టిసామర్థ నము రాదు కదా! ఈవిరుద్ధధర్మములు చెండు నొక్కస్థల 

మున నుండుట యెట్లు ! ఈకారణమునలన యజ్ఞార్థ మగుహింస సామా 

న్య శా స్తముచే ని శేధింపంబడదు. ని ేధింపంబడకపోవుటచే నది దోవం 
బును గాదు. ఈళా_స్త్రృములకు శెంటికిని విషయములు భిన్నము లని 

192 



58 బ్రైవానూ త్రములు, ఆా3. పా-౧. నూ-౨౫, 

యిదివర శే నిరూవించితిమి కడా! కావున నెట్లును యజ్ఞమువలన రైము౭ణ్ఞు 

ఫలము కలుగదు. యజ్ఞాదిక్ర రలు పళ్ళ దిజన్న ముల నె తరు. 

2౧౬. అకుద్దమితి చే న్న శ్ర బాల్ , 53.౧. ౨౨ 

శాక్చర్యన..ముటేయ ది ధర ము ఇది యిధర్మ ము” ఆను 
విషయమును తెలిసికొనుటకు కేవలళా స్తు మాత్ర మే యాభథార 
ముగ నున్నది. ఒకానొక జేశ కాలములయంను ఒకానొకకారణమునలూన 
నాచరింవ(బడి ధర్మ మైనపని మజియొక కాలమున గారణాంతరమున నరో 
రము కూడ నగును. “ఆలే యొక కాలమున నధర్శ మైనదియును ఆత 
యొక కాలమున ధర నగును, సర్వ కాలములయందును పరమశతర 
మని వ్రశంసింపంబడు చున్న *నత్యము గూడ నొకానొకనమయ మున వభ 
ర్శమె పాపమును గలిగించును, అసశ్వముహాడ బుణ్భమును నంపాడడా 
చును. కావున నీ మర్శ్మములను గః పారిచుటకు శా స్థ)ములకంకు నిత 
రాధార మెద్ది యును లేదు. ఇట్లుండ వేదమునందు ధర్మ నుని బవాంమెగ 
ముల బ్రశంసింప:బడి యున్న యజ్ఞ ము ఆధర్ష మట యెట్లు ? ఆం ౭న 
హింస 'యుండును గాక అదియు వేదవిహిత న మగుటచేం దత్త క్ర జ్ఞ కాలూ 

నాననా నా శిమానానాా నమన “సల్యవాద్యు పొఖ్యానము: — 

ఒక బా వాణు(డు సర్భకాలమలయందును సర్యేము నే భాషీంపవఅయుంనని 
పట్టుపటి ట్ర్ సక్య వాది యని పేరుపెట్టుకోని యొకొవనమున తపము నాచరించుచుం కాను. సర్వవిషంయములును యథార ములుగ నే వచింపుచుం డెను. ఒక్కా నాయడు ఒక్క. కా మూ ణునిరేఆు నూచు కొందటుచోరులు బహుదూరము నుండివచ్చు చుండిరి, వారిచే తఅంమ&౬ బడుచున్న యా కా హాణు(యడు పా,ణరతణకునకై యతివేగ నుగ బరుగిడ్తీ ఆదాం లకు శానరాకుంద సః సత్య చాదియిక యో క్ర మమిఃన డాగెను. దీనినంతయుః ఆత వాడి చూచుదునే యుండెను. తర్వాత కంక జే పటిక అడుగుల గురుతులఅవఅన ౮ దొంగలును ఆయా శ శ్ర, మమునకు వచ్చి “ఒక బొ వాణు(డు పరుగులిడుచు నీవైెపునకుూ వచ్చెను. ఆతండెందుబోమొనో నీవెఆు(గుదువా * యని సర్య వాదినడిగిరి, అఆరయడును ధర్మ నూత్యము నెఅుంగనివాయడనట చే సర్యతజినుదప్పుట యు క్రముగాదని యా శ్రాంకమునంతయు నున్న దున్న టు చెప్పెను, తక్హ ణమే చోరు లాళ శ, మములో ని త్రి ప్ర వేశించి నా బౌ వ్మాణుని పట్టి ధవాళచే వధించికి. అదోవ ము సర్ట్చాది ' నాశ యంచెను. "కావున నొకప్పుడు ధర ముగ నుండునది యే మతియొక్రప్ర పు డధర్యమగు వు _ 



బ్రవ్యానూ త్రార్థచం ద్రిక - అన్యాధివ్యీతౌధికరణము. ౬. 59 

నుసారమున ధర్మము కావచ్చును. గోన పింస్యాత్. ౫ అను క్షుతియందుం 

'జేయంబడీ యున్న నిషేధ మోయజ్ఞార్థహింనను చాధింపనేల ౩ యని యిది 
వరే నిరాసించి యున్నాము. కావున నెట్లును యజ్ఞాదిక ర్హలు స్థావర 

- దుఃఖముల ననుభవింపరు. మజీయు కంక మొదలగుజన, ములు వచ్చు 

నట్లు స్థావరజన్మములు వచ్చు ననుటకు వీలు లేదు. ఆజన న ములనుగూర్చి 

చప్పునప్పూడు “కపూయచరణాఖొ అని శ్రుతి కర ర,భేదమును వ్రస్తావించు 
చున్నది. ఇచ్చట (వ్ర)హ్యోదిజన్ఫ్య మును నార్చి చేప్పునప్పుడు) "పట్లు లేదు 

కదా 1. ఈకారణమువలన యజ్ఞాడికర్యలకు స్థావరజన ము శేదు. ఓజా 
అవా్టే 

యే” అనుపదము శ్రుతియం దీశ్రారణమివలననే ముఖాష్టర్ధముత్ 

ద్ర యోగింపంబడ లేదు. 

౩౧౮. రేతః సిగోగోఒధ, 3. ౧ ౨౬, 
తాత్పర్యము. ---ఇదియునుంగాక పీ)వ్యాదిప్రా పిక బిదప “యెరా 

యో వ్యాన్నమ త్తి యో నేత స్పించతి త ద్మూయ వ వవభవతి*= జోచంద్ర 

లోకమునుండి వచ్చిన జీవులచే నాక క్రవింంపంుడి యున్న యాహారపచార్థ 

ముల భుజించి వానివలన నేర్చడిన్ రేతన్నును స్త్రీీరూపాగ్నియందు 

దోమమనును గావింహుగనే ఈప్ప్వుడు యాజీవుండు స్థూల దేవా యు కరం 

జ 2జనించును” అని శ్రుతియందు చెప్పబడి యున్నది. దీనియర్థమును 

విమర్శించిన చంద్రమండలమునుండి వచ్చుజీవులకు చేశ న్చేకము నాచ 

రించువురుషునితో ల గేవనలసంబంధము కలదు కానీ త ద్రూపప్రా కి వీ తేద 

నుట స్పష్టమగుచున్నది, నేత స్సేకము చాలకాలమునుండిజనించి వరిపూ 

క్షయావనవంతుండై యున్న వానికి. గాని సాధ్యమగునది కాదుగదా! ఇ 

ట్రుండ నాహోరవదార్థముల నా శ్రయించి జళరమును ప్ర వేశించినంతమా 

త్ర మున జీవునకు (చంద్ర లోకమునుండి వచ్చుజీవునకు) "హసామర్డ ర్థస్టమెట్లు 

సంభవించును ? ఈకారణమువలన పురుషునితో నాజీవునకు సంబంధము 

మాత్ర మేకల దని సిదాంత మగుచున్నది. ఇట్లు పీవ్య్యదులకు జూ 

ర్వమున వ్చైుంపంబడిన యాకాశాదులతో ను త్రరమున వర్ణ ంపబడిన 

పురుషునితో నుగూడ చంద్రలోకమునుండి నచ స్పజీవులకు సంబంధము 

మాత్ర మే కల దనుట శ్రురసిద్ధాంతమై యుండ నట్టనడుమ ప్రీహ్యాదుల 

నివయమున మాత్రము “ఫన్నపీద్ధాంత్ మెట్లు వచ్చును 
1 



60 ట్రవ్మానూత్రములు, ఆఅ-5, సాగి, నూూ-_9౭ , 

3౧౯ యోసేః శరీరం. ౩. ౧. ౨, 

తాత్సర్భ్థముమజణీయు బురుషుండు _స్త్రీయందు శేకన్సేక 
మును చేసినపిదవ నాజీవులు కర్యానుసారముగ శరీరథారులగుదురు. “రను 
శీయచరణాణ” అను శ్రుతి. యీవిషయమును బోధింపుచున్న ది. దీనినింబట్టి 
చూాచినను ఆజీవునకు 5 చూగ్షమధ్యమున బేవాప్రా క్తి లేదని న్పష్టమగుచు 
న్నది, ఈకారణమువలన నెప్పటికిని జీవులకు చంద్రలోక నునుండి వచ్చు 

వారికి స్థావరజన్హ్మము లేదు. ౧ 
ఇట్లు నంసారమునుగూర్చి ఏచారించిన పుట్టుటయు చచ్చుటయా 

మాత్రమే యందు కలవు. కొవునను యివాపరలోక నుఖములలో చేవియు 

ఇాశ్వితముగా నిలుచునవి కాకపోవుటచేతను పాపాత్తులస్థితినిగూర్చి విచా 
రించిన నది మిగుల దుస్పహమై యుండుటచేతను ప్రతీపురుషుండును ఎంత 

ప్రయానపకి సత్కర్నల నాచరించినను శాశ్టితనుఖము నొంద లేక పోవుట 
చేశ్రను పాపకర్ష్మస సంబంధ మనునది లేకుండ యుండుట యసాధ్య మగుట 

చేతను వివేకి యగువాండు ఇహపకలోకములయందు విర క్రిని. బూనుట 
క_ర్రవ్యను, “తపా జ్ఞుగువ్సేత్ ”=ోఐ ట్లీసంసారము నిస్సార మగుటబే 
వై రాగ్యముం బూనవలయును.” అని పంచాగ్నివిద్యానిరావణాంతర 

మున శుతియంజే స్పష్టముగ నీవిమయము 'చెవ్పంబడి యున్నది. ఇట్లు 
విర క్తుండై మోటో పాయమును విమర్శింపనలయును. నర్వమును భాగం 
తికల్పితమే యగుటచే నజ్ఞానము శాస్సాభ్యాసాదులవలన తొలంగెనేని 
యు తీరక్షణమున యానంసార మదృళ మగును, 

బవ్మానూత్రార్థచం ద్రికయందు తృతీయాధార్ట్రయమున 

వథమపాదము. 



ద్వితీయ పాదావతారిక. 
పూర్వపాదమునం బంచాగ్నివిద్ధ నుడావారించి తద్చిచారము శే 

జీవులగమనాగమనములు నిరూకింపంబజెను. వోపానకులు చేవయా 
నమౌార్రము ననుసరించి పునరావృ _త్తిరహిత మగు అవాలోకమునుం చెం 
దుదు రనియుం దక్కి నవార లందును నంతటిపుణ్యకర్ష్మల నాచరించినను 
అత్యల్ప కాలము స్వర ఫలముల ననుభవించి మజుల దుఃఖబవుళ మగు 
నీప్రపంచమునకు రావలసినవాశే యనియు బాపాత్తులను గూర్చితలంచి 
నంతనే మనను కలక్కు_ మను ననియు నిరూపింపండెను. ఈనియా 
'పణవలన బ్రలిపురుషుండును కర్శఫలములయం దపేత.ను వదలి దృఢ 
వైరాగ్యము ననలంబీంచి. బ వాజ్ఞానమున కైనను తుదకు బ్రవ్మావిద్యో 
పాసన కైనను ప్రయత్నింపవలయుననుట సిద్దాంత మగుచున్న ది, 

ఇట్లు నిర్ణ యింపంబడీిన యధికారికి నాశ జ్ఞానము కలుగుటకై యీ 
పాదమున దత్త ఏంపదార్గవిణారము గావింపం బడును. అందు మొట్ల 
మొదట నాజుయధికరణము లవజికు తగంపదారము విచారింవంబడును. 
ఇదివజకు ద్వితీయాధ్యాయ తృతీయపాద మునను. బ్రభమాధ్యాయ 

చతుర్థ పాదమునను సాబూన్యముగ జీవబ్ర మోక్యము వివరింపంబడెనుం 
అయినను జీవ పరమేశ రులకు ననేళవిరుద్ధధర్మములు కొల వనుశంక్ నివ 
రించుట యసాధ్యము కావున నుజియొకమా జానిషయము త బేకవృ 

“లితో నిరూవింపం బడుచున్నది, జీవుడు సంసాగియని తలంవంబడుచుం 
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డుటచే నాభ్ర్రాంతిని తొలంగించుటకై మొట్టమొదట ప్రయత్నించుట 
యావళ్యకముసదా ఈభా9ంతియే | కదా నర్వదు;ఖకారగేము కావున 
నారంభమున త్గంపదార్థవిచారము నాచరించుటయే కర్తవ్యము, సాలు 
౫ధీకరగాములు గలసీనవీదప బౌడాంతమువజకు తత్స దార్థము విభారింపం 

బడును. 

అధికళరణావతారిక. 

ఈపాదమునందలి యధికరణములలో నేదియో మయొకవిధముగ జీవ 

శ్రి, ప్యైక్యమే యాడ్నేపించి సిద్ధాంతము చేయంబడుచుండును, పూర్వపా 
దమున గత్యాగతి నిరూపణముచే జూగ్రదవస్థ యంతయు వక్తి ర్ఫింపంబడెను, 

ఈపాదమ.న నాలుగధికరణములవటుకు స్వప్ననుము క్తి మూ ర్భావస్థలు 

పర్టి ంపంబడునుం పర మేళ్వరుండు జేనితోను సంబంధపడువొండు కాండు 

గావున నాయనతోే నభిన్నుం డగుజీవుండు గూడ నట్టివా(డే కొవలయును 

కదా! ఈకారణమువలన నాతనికి జా గ్ర దాద్యవస్థాసంబంధము లే దని 

నిరూవీంవం బడును. ఘుటాకాశమువలె సుపాధిచేతే మాత్రమే పరమేశ్వ 

రునికంకు భిన్నుంతై యున్నాండు, కావున జీవునకును చేనితోను సంబం 

ధము లే దనువివయము సామాన్టముగ నిదివజుకే నిరూపింప బడెను. 
పంచాగ్నివిద్భను వివరించుటచే “ఆవాుతియావము లగుపరిణామము లన్ని. 
యు జలాధిభూతముల కే గాని జీవులకు కాదు; నుఖదుఃఖాద్యనుభవం 

బును మనన్బున కే కాని జీవునకు గాదు” ఆని నిరూపింపంబడినక్సు నది 
కదా! “న్వప్నాద్యవస్థలయందును జీవుడు సావీమాత్రు,ండే” యనువి 
వయ మూపాదనున సిద్దాంతము చేయ (బడును; విచారించనః బరమేశ్వర 
జీవరూపము లాక్కటియ్ యగు నని నిరూపింపంబడునుః 

౧ సంధ్యాధిక రణమ్, 

విషయము:సంధష్థీ మనంగా స్వప్నావస్థ, లది ఇ్రహాపరలోక 
ముల సంధియం దున్నది కావున సీవేరుతో వ్యవవారింపంబడుచున్న ది. 
ఈలోకమున నున్నపణార్థముల నిం ది యవృత్తులచే గ్రహించుటకు వీలగు 
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నవస్థ యగుటచే జాగ్ర్రదవస్థ ఇ్రహాలోకము, వన్తుసామొత్కార మున్నను 
యిం ద్రియ వ్యాపారము లేదు కావున న్వప్నావస్థ జాగ త్త కానేరదు; ఇవా 

లోకంబునుం గా నేరదు. న శ్వేం ద్రియములును లయము నొంది కారణ 
మా త్రావశళిన్లము లై యుండుట చేతను జాగ గ్రదవస్థయందు మణుల నందుం 

డమే యభీవ్య క్రి క్రి “నొందుచుండుటవేతను నుము ప్త స్టవస్థ పరలోక మనం 

బడును, పరలోకముగణూడ సర్వవిలయస్థాన మనియు సర్యోత్స త్తికారణ 
మనియు స్పష్టముగ. చెలియుచున్నది కదా ! ఈకారణమువలన న్వప్నా 

వస్ద పరలోకముకూడ గానేరద్యు అందును యిం ద్రి యములు లేకున్నను 

చి త్తముగాదుకదా! కావున సీన్వప్నము రెండులోకములకును నడుమ ను 
నృడియే. ఇట్టి యీన్వీవ్న మునుగూర్చి యాయధికరణమున విచారింపం 
జుడును. శేనలస్టవ్నమును సార్చియే కాదు బవావిధములగు భా 0లి 

జ్ఞానములను గూర్చికూడ విచారింపంబడును. 

'సంజేవాము:-“'న త శ రథా న రథయోగా న పంథానో భవం 

త్యథ రథా న్రథయోగా న్సథః సృజ లేల “ఆన్వష్నా వస్థయందు రథ 
కములు గానీ మోక్ష ములు గాని వీనికి కెంటికిని గలసంబంధము కాని లేక 
తథ ములకు నట్టయుడుసుజ్ఞ ములు మొదలగునవి కాని లేవు. అయినను 

యాబేవదు లేక బ్రవ్మాము ఆరథాదుల సృజించున్యు అని స్వప్నానస్థను 
౫ార్చి శ్రుతి చెప్పుచున్నది. ఈచెప్పంబడిన పదార్థములు సత్యములు 
కావా జాగ దవస్థయందలి పదార్థములవ లె బ్రవ్హజ్ఞానము కలుగునంత 

" వణికు నత్యమాపముై యుండునవీయా ? కావో "అనునంశయ మిందు 

ఆశేపసమాధభానములవే నివారింప బడును, లది గుతుతు, ఈయధికర 

కామునందలి  సిద్ధాంతముచే  సర్వభ్యాంతిజ్ఞానములవిమయమునుకూడ 
చర్ల యింపవలయును. 

| సంగతి: "పూర్వ వాదన మున జాగ దవన్స నిరూపింపంబడినను జీవుః 

య పరమార్థ స్థితిలో నాయవసతో నంబంభంపదస్ నూచింపంబడినను అది 

న్ద్రాంతము కానేరదు; అంతీనూత్రమున జీవుడు పరమేశ్యరునివలె స్వ 

ఇచ, కాళ స్వరూవుడునుం గా నేర సు. జ్యాగృదవస్థయందు పడార్థములు 
మాడ బడునవి; జీవుడు చూచువాడు, స్వప్నావస్థయందన్ననో జీవుడు 
న్యృయముగ నే యందలిపదార్థముల సృజించుచున్నా లదు, చూచు వానికి 

ఆూొడ(బదడువానితో నంబంధము తే దని సాధించినను సృృష్ట్రీక రకు నృజిం 
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వయబడువానితో సంబంధము లే దని సాధించుటకు వీలు లేదు, ఇక ణక 
స్థలమున జీవునకు బదార్థ సంబంధము స్ట్ మగునేసన అన్నిస్థలముల యం 

దును స్థిరచుగును. మటీయు జాగ్యదవస్థయం చే జీవునకు స్వ ప్రకాళతవు మూ 
సిద్దించుట లేదు, అప్పుడు సూర్యాది ప కాశసహాయము కలదు కొలూాొ | 
దీనిని. బట్టియు. *జీవ్రుండు యప్పటికిని స్వ ప్ర కాళస్వరూపుండు కాండం 
అనియే సిద్దాంత ము. జేయవలసీ యున్నదిలో అని యావే వనంగతా 
వచ్చినపూర్వపత, ము సమాధానముగ నీయధికరణ నూరంభింపంబ జెనూం 

అ-3. పా, సూ, 
అన తారికః= పై జూవీనసంశయమును నిరాకరించుటశై_ కెయూక్ట్డా మొదట వూరపతము ననువాదము చేయచున్నా (డు: 

339, సంభ్యె సృష్టి రాహ పొ, ౩. ౨, ౧. ఠి 
అాత్సర్యము:----స్వప్నా వస్థయందు అనుధవింపంబడుచున్న సృష్ట యు నత్వమే కావలయును, దాని ననత్యమనుటకు నాధారమేదియు తేజం జాగృదవస్థయందు గల పదార్థము లన్నియు సత్యము లనుట యుభ రతా వాదులకును సమ్మతమే కదా! వీనివలెనే జానగోచరము లగువణూూ ర్భము లన్నియు సక్యములే మై సీరవలయుకు, భాంతి యనునది లోకమున లేకు, రజ్జునర్చ భాంతిని గై కొనియే విచారింతను అపుడు నేత్రమునకు సర్పము మాత్ర మే కానవచ్చుచున్నది గాని రజ్జువు కాడా కదా! ఇక దానిని భాంకి యని చెప్పం దలంచినవో నపూడు రజా రూవ మగ నధిఫానము నొకదానిని కొల్సింపవలని వచ్చును. నరము వృత్యతు మగుచుండ న్వబుద్షిచే దాని కొకయధిషస్టానమునుం గల్పించుతు కంక వెజ్టికన మిక నేదికలదు ? ““రజ్జుజ్ఞానము సర్పజ్ఞానమును ఇాధిం చుచున్నది కదా! (అనంగా చూడని తెలియనే నర్పబుద్ధిని వీడుచునూ కదా) అనియెదవేమొ సత్య మే, ఇంతమా శ్రమున రజ్ఞుజ్ఞానము సర్ప జానమును చౌధించు ననుట యెట్లు సిద్ధించును ? రెండుజ్జ్ఞానము లకును సమయ మొక్కపదార్థమే యె యున్న నష్పుడుకదా వానికి పరన్సరవిరో ధము వచ్చును; అప్పుడు కచా బలాబలనిర్ణ యముచే బాధ్య బాధక" భావమును నియావీంపచచ్చును, వ న్తుతీమున మాత్ర మట్లు లేడు, ఒక్త 
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జ్ఞానమునకు త్రాడు విషయము మజియొక దానికీ నరము విషయము, ఇ 
బ్సుండ నొకదాని నొక్కటి యీల ఛాధించుకొనును ? పుకుషుడుమా త్ర 
ము సర్పబుద్ధిని విడుచుటకు గారణాంతరము లెన్ని యేని యుండవచ్చును, 

లోకమున సమానరూపము; లగుపడార్థము లే కోల శేదమువలన 

భిన్నములుగ. గానవచ్చుచున్నవి. వారు నమానమూపమే మయైయుండియు . 

నొకప్పుడు పాలుగాను ముటీయొకప్పుడు పెకుగుగాను గానవచ్చు చున్న వి. 
కార్భకారణము లగుటచే పెరుసపాంకు పరస్ప" భేదము లేదనుట యిది 
వజ కే + సిద్దాంత మై యున్నది. లకే ఒక్క పదార్ధ మే కాల భఖేదమువలన 

రజ్జువుగాను సర్పమునుగానుగూడ కానరావచ్చును. ఈ కారణమువలన 

పురుషుడు రజ్జుణ్ఞాన ము కలిగినప్పుడు నర్పబుద్షిని విడువవచ్చును ; నర్చ్పజ్ఞా 

నము కలిగినప్పుడు రజ్జుబుడైనిలహాడ వీడువనచ్చుముం ఇందు విరోధ మేమి ? 

మజియు నొక్కపడార్థమునకే యనేకన్వభావనము లుండు ననియు చూ 
చువానికి గలసాధనసంపద ననుసరించి యొక్కొక్కునూ అొక్కొకరూ 
సము మాత్రమే కానవచ్చుచుండు ననీయు: గూడ జెప్పవచ్చును. సూర 

రశ్ళి యధికముగ నున్నసమయమునందు ముక్యపుచిప్పయే డానిక్తిగల 
రజకీరూపమును గానబఅిచును ఆనూర్యరశ్లియే యల్పముగ నున్న 
పడు తనకుణగల ముక్యపు దిప్ప యొక్క.యాపము కు చూపును, యిస్తే 

త్రాడుకూడ నంధకా రావృత మగుకంటికి తనకుణల సర్పరాపమును 
బూపును దీపప్పకాళముచే సహాయము చేయంబడినకంటికి రజ్జుస్వరూప 
మునుః బూపును. ఇంతియీ కాని భాంతియనునదియే లోకమున లేదు, 

ఇటే ప ప నుతన్వవ్న సృష్టి విషయ ములుకూడ నిర్హ యిం పవలయును. 

ని ద్రలేనప్వూడు స స్వప్న పదార్థము లుండియుంగాన రావు. చేత్ర ముల చెప్తూడు 

నిదుర యావరించునో యప్పుడుమాత్ర మే కానవచ్చును" ఇ్రంతమాత్ర 
"మున నవి యసత్యీము లేల కావలయును ? కాలీపట్టణమునం దున్న వానికి 
గానరాకపోయినంతీమా త్ర మున నయోధ్య యసత్య్ము కావలయునా? 

తగినసామ్యగ్నిని సంపాదించి ప్రయత్నించిన నాయయోధ్య వానికియాడ 

గానవచ్చునుక దా! వావానములపవై (గాని నడచిగాని యచ్చటి! (య మయో 

ధ్వకుు. బోయిన నైనను యోగ శివే దూరదృష్టి నభ్యసించి మైనను 

అయోధ్య శాకీలోనున్న వానికీ గూడం గానవచ్చు ననుటకు సంశయము 
లేదు కదా! కావున బ్రతివదార్థంబును కాలభేదమ్లునలన కాని సామగ్రి 
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66 బ్ర వానూ శ్ర ములు, అ-క్క పా=9, నూ=_9, 

భేదమువలనకాని తనయం దున్న వివిధరూపముల జూపు నంతియీఆోగి 
వున్న దిలేనట్లును లేని దున్నట్లును గానవచ్చు నరుట మాత్రము యూు_క్రీ 
యు కము కాదు. కావున స్వప్న ప్ర సపంచముకూడ జా గ గ్రత్స్రపంచమూవ లో 
సక్యమైనదియే. 

“క ఆభర్రజ్రాం రథ ఆరాగా న్స్ స్స జ త” అను ముదలగు శ్రుతం 
లును యీూోవీవమయనునే వడి రి ంవుచున్నని, * “న తత రథాఃి అని క్త త 
రథాద్యభావమును శై చెవ్వుచున్న ది, ఈకారణమువపన 'నృజతే అనూ. కే, కి 
యను *గ్ొఆముగ నన్దియింపవలయు మల అనియెద వేము అజ యుక్త మ 
కాదు. పై జూకినయు కుల నాశృయించి చూచిన “నృజశతే.” యను 
శ్ తియ్ బలనంత మని నిక్నయ" మగుచున్నది. అనేక రతులును దనికి సనకూలముతై యున్నవి. కావున “న తత్ర యథాళి అను మొదలగు 
వాక్య భాగనములనే గొణములనుా జెప్పపలయును. “ఆన్వప్నా వసు యందు జ్య త్కాలమున దృష్టిగోచరములు కాందగినరధాడులు లేవు.” అని మాత్ర డు వానికి నర్థము నిక్ష యింవవలయును, "కావున నెట్లు చూచి 
నను స్వప్నా వస్థయందలి వ పదార్థములు నత్యము లే, 

అ-2, పా-౨, నూ-.౨, 
అవతారిక “నృ జేతో ఆను శ్ తికి నచేక్ర య తు లనుకూలమౌాూ 

లుగ నున్నవి.” యని యిదివటికుంజెప్ప పడెను, అంతకుముందు ఆశ్ఫుకం 
లు సందర్భస సహితములుగ శీ శ్రీ ంద చూపంబడుచున్న వి, 

౩3౨౨౧. నిర్హాతారం బెక రై పు త్రాదయళ్చ. 

58 ౨ ౨ 

తాత్పర్యము, _బంతీమా త్ర మే కాదు. అనేక శతు లనీకవిధ ములుగ నీన్దోప్న ఎ సత్యత్వమును బోధించుచున్న వి, కామ్షశాఖలయందడు “యవన ను ము జాగ _ర కానుం కామం పుకుపో నిం ర్మిమాగా?” “పు త్ర మి త్రాదిహాపములగు సనెకకామ్యిపదాక్తముల సిరి ర్మించుచు సకేం ద్రొియములును నిదురించు చున్నను ఆత్త మేల్కొని యందును, అని 
mmr * గౌణము. (అంి., పౌర. నూ-౨. me చూ.) 



స్వవ్నకల్పిత పదార్థము లాత వే సృజింపం బడినవిగా. జెప్పణబడియున్నవి. 
“ కర తాయువః పుత్రపొత్రా నష్ట్ర్రణీవి నూరుసంవత్పరములు పరిపూ 
నాయున్సు నలకాటకులనో వునుములను గోరికొనుముం” అని యారం 
చి యి నేకవివమయములు పొప్పంబడినపీదపం యి, కరణారంభమున “అన్య 

త్రీ ధర్హాత్ అన్య త్రాధర్యాత్ ” “ధర్యాధరములకంు నతీతుండైని అన 
మళ రవిమయక్ ముగు వళ్న వర్ది' ౦పంబడి యున్నది, ఈనందర్భము 
లను వివారించిచూచిన బుశ్రాదిప్రస్తాపముబేం గామశొబ్బము పుత్రా 
నాచక్ష మేయనియు ప్రశ్నింపంబడినవాండు పర మేశ్వురుండే కావున MEN 
వస్థయందు వానిని సరి, ౦చువాండు పరమేశ్వరుడే యనియు స్పఫ్థమగు 

చున్న ది. వాక్య శేవమునం దును “త చేవ శుక్రం తద్భ్బ9వా త చేవామృ 

త ముచ్యతే” “అదియే శుభ మైనది అదియే ప బ్రహ్మము అధియే మోతు 
ము” అని పరమేశస్టరుందే పరామర్శింపంబడి యుహ్వూండు కావున న్వస్న 

నృృష్టియు పరమేశ్వర నిర్షితమ్మే ఆకాశాదులవలె సత్యమే, పరమేశ్వరు 
శే నిర్తింపంబడిన 'దెద్దియు నసత్యమైనది లేదు కదా! కావున స్వవ్న 

పదార్థములుకూడ పర మేళ శరునృష్టములే యగుటచే నత్యములే, ఇట్లు 

గాక్ర స్వప్నపదార్థక_ర్త ర జీవుంచే యనినను జీవ బ్రవాలకు న ఫద మేయగు 

టే నిప్పటివాదమునకు భంగము రాదు. మతేయు వరమేశరనిరి,త 
యగుటచే జాగృత్సృ పీ వ లె స్వప్నసృష్టియు నత్వ మే కావలయు నని 

యిదినజు 3 వెప్పితిసు. ఇంతమాత్ర, మీ "కాక శుతియు “అథో బల్వా 
వు రగరిత దేళ ఏ వా శై ఫ్లై వతి యాని వ జాగ త్పశ రతి తాని 

ను ప్త” “ఈలఅత్తకు నీసప్న ముకూడ జాగ దవస్థవంటి జే. జాూగ్రదనస్థ 

యం బేయేస పదార్థముల ననుభ వించునో న్వష్నో వస్టేయందు వానిసేయను 
భవించును” అను మొదలగువాక్టములచే సవ్నజా గ, దవస్థలకు నమాన 
నీతిని వరి ర్లి ంపుచున్న ది. ఈకారణామువలన స్వప్నజ్యాగతీలు సంపూర్ణ ముగ 

సేమానములే యని శక్రేలుచున్నది. కావున నిర్వివాదముగ సృష్టి సత్యమై 
నదియే మై ననుదవారింపంబడిన శ్రుతులన్నియు “సృజితే యనుశ్ర్రు 

లిక ననుకూలము లగుటచే నదియే వమాణభూత మైనది, 

ది, పొం, సూ-3. 

అవతారికవ- పై పూర్వపతుమును ఖండింవుచుస్నా(డు, 
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దూ 3న ౨౨౨, నూయాపూ త్రం తు కార్చ నాన 

భివ్వ క్త స్వరూపత్వాత . ©. De 5 

తాత్సర్భ్థము ఇట్లు చెప్పుట యుక్తము కాదు, స్వప్నావస్థయాం 
దలి పదార్థములు నత్యములు కానేరవు, అవియన్నియు నున్నట్లు మూ 
త్రమే కానవచ్చునవి కాని వా _స్తవస్థితిలో నుండునవి కావు. వానియందు 

సత పదార్థమునకు నుండవలసీనధర్మము లన్నియు లేవు. సత్యము లత 
పదార్థములు చేశకాలభేదము లేక అనంగా పట్టణము పట్టణమును 
గ్రామము గ్రామముగ ను అరణ్య మరణ్యముగను పగలు పగలును రాశా 

రాత్రిగ నున్నదున్నట్లు గానబడుచుండును. ఎప్పటికి నాకై గానంబడు యా 

మజియొకజ్తానముచే చొఢింపబడకుండును, సర్భకాలములయందుడను 

అవి గానవచ్చుటకు చక్కని కారణము లుండును. ఈస్వప్నపడార్హ్ 
ములు గానవచ్చునప్పుడు వానియం దీధర్మము లుండవుం 

మొట్టమొదట స్వ ప్రకారమునందు గానవచ్చురథాదులకు తగిన 
స్థలము లేదు, అత్యల్ప పరిణామముగలిగి అన్ని వై వులను మూయయబడి 
యున్న జేవామునందు రథము లెట్లుండగలవు? స్వప్న ము చేవామునం ఆక్ 
కదా కలుగుచున్నది. “ఇట్లుకాదు. ని ద్రానమయమున జీవుడు శరీరనూా 

నుండి వెలుపలికిబోయి సంచరించీ యచ్చటిరథాదులను డాల్చి మరల 
వచ్చును. “బహిష్కులాయా దమృతళ్చరిత్వా”' “ఈదేవామునువిడి చూ 

_ జీవుం డిటునటు నంచరించి” అని యీవివయమును శ్రుతియుం జెప్పుా 
న్నది. ఇప్పుడు రథాదులకు నుచిత దేశ ముండవచ్చును కదా! అనియెద 
వేము అది యు కము కాదు. ఈ శ్రుతి రూపచారిక్ నునియ శు 

వలయును. ఆన్వీష్న ప్ర కారమున జీవుం డీజేవాముననున్నను లేనివాండేీ. 
అప్పు డీ చేవాముతో నేకార్యమునుగూడ నాచరింపండు కదా నిన్న్ర)చెరా 
జనమగుటచే నీజేవా మప్పుడు లేనియట్లిచే యగును ; అతడును వీనిని 
విడిచినట్టివాండే యగును. ఈ యభిప్రాయముతోనే "పై శ్రుతి యట్లు 
చెప్పెను కాని యన్య్భము కాదు. వాొ_స్హవముగ జీవుడు జేవామును ఏడా 
చిపోయినః బ్రాణాదు లన్నియు వాని ననుసరింపవలసినవే కదా ఇదె 
వ్రశ్యోతువిరుద్ధము. నిదురించునాని నెవ్వండును మృతుని? భావించుతూ 
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లేదు కడా కావున నెట్లున శ్రుతి యాపచారికమే రథాదులకు నుచిత 
చేసా మెట్లును సంభవింపదు. 

వుణీయు నిదురించువానికి స్వవ్న మొక్క._కణమా త్ర ముండును. 
ఇంతలో వాడనేకయోజనములదూరము నడచి మరలవచ్చునని కల్పించు 
టకు నెట్లు వీలు కలుగును? ఒకవేళ నట్లు కల్సించుటకుం గూడ సావాసీం 
చినను లోశాను భవవికోధక్సు తీప్పదు. అనేకులు స్పప్నములందు దూర 
దేశములకు మాత్రమే జని తిరిగి రాకమునుపే తమపడకల పై మేలొకాను 
చున్నాతు. “నేను కైులలో కాళిక బోయితిని, అచ్చట గంగాస్నా నము. 

'జేయంబోవు చుంకంగా మెలకువ వచ్చినది అని చెప్పువారి నెందజుం 
జూచియుందుము. మజీయు జీవుం డీన్లూల చేవాముతోంపహూడ బయాణ 

యి మెన కే కలగాంచును. అదియీ సత్య మైన-వో కాళీ ప్రయాణము కలలో 
వచ్చినయెడల వాసిజెవాము పడకమై నుండకూడదు. ఇది యనుభవవిరు 
ద్ధము కదా! మజియు కలలో నొకసలమున నొకవిధముగ జూడంుడిన 
పదార్థములు జాగ, దవస్థలో మతీయొక స్థలమున మతియుక విధముగ నుం 
డుటయు గలద్యూ బొత్తు౫ నే లేకుండుటయు. గలదు. కావున నెట్లును స్వప్న 
మున జీవుడు జేవామును విడిచిపోవుటకు వీలులేదు. “న యతె తత్స 
వ్న స్ట యా చరతి” “ఆజీవుండు న్వప్నానుభవమునకై. సిద్దపడి” అని 
యారంభించి “స్వే శరీకే యథాకామం పరివ ర్త తేిజచోతనళరీరమునం జే 
స్వేచ్చగా నంచరించును.” అని స్పష్టముగనే *స్వవ్నము శరీరమునకు 
లోవలనే కలుగును” అని శ్రు తిచెప్పుచున్నది. కావున “*బహిష్కులా 
యాత్” అను శ్రుతి గాణియే. డానికి పై నభూపినవిధముగ నితరశ్రుతుల 
తోను యు క్రులతోను విరోధము కలదుక దా కావున నెట్లు సిర్ణయింపం 
బోయినను న్వీప్నమునండలి పద్రార్థములకు: దగిన స్థలము సంభవింపదు, 
ఆధారము లేకున్న నాధేయ మెట్లు సత్వరూప మగును ? ఈకారణము 
వలన స్వన్నమున ననుభవింపం బడిన గమనాగమనను లనత్యములే యని 
'లేలుచున్నది. 

ఇక్లు స్వవ్ననమునందలి పదార్థములకు నుచితకాలము కూడ లేదు, 
కీలగాంచునప్పుడు రేయిని పగలుగాను వగటిని శేయిగాను భావించుట 
యనుభవములో నున్నది, మజీయు కల వచ్చునది యత్యల్పకాలమే 
మైనను అంద నేక నవా స్త సంవత్సరము లనుభొవింపనలసిన నుఖదుఃఖముల 
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ననుభవించుచున్నాము. ఇది యంతయు స్వభావవిరుద్దము _తో౭కొ ! 

కావున నీకారణమువలనకూడ స్వప్న మునందలి పదార్థములు సతీం 

కానేరవు. 

బ్రదియును గాక స్వప్నమునందు పడార్హ ర్ధనిర్థాణమునకు గాను తద 

నుభవమునకుగాని తేగినసాధనములు లేవు. ఆసమయమున నిం ద్రి, నవు 

లన్ని యు న్వ కార్భముల యందు లీనము లయ్యెను కడా! అచ్చట భో 

దుల సిక చేపితో ౧ జూచును, జేనిజో సిరి రించును ? అప్పూడు కాజ్హైదాదూ 

లును ఉలి మొదలగునాధనముబును శేవుగచా | కావున నాపదార్థమూూలుం 

సంకల్ప మయముతే యనియు జూగృత్పదార్థములనలె సత్యములు “-చఈగొావ 

నియు( జెప్పి తీరవలయును. 

ఇది యంతయునుగాక్ స్వవ్నమునందలి పదార్థములు జాగ ద వసు 

యందు గానరావు, స్టష్నమునంటై నను నమానస్టితిత్ నుండవుం ఒక్ 
ప్పూడు రథ మనిసి నిర్ణయిం ప(బడనపదార్ధి ము తీరకశ్ణముననే మను మైన్డ్ జ 

డుగ మారును. అదియు నొక్కనిమేవమునకు వృతుముగ మారిపోను నూ = 

ఇట్లు తుణతణమునకు మారుటచేతను య థార్థజ్ఞానముచే మోధింపఓజాందదం 

టచేతను గూడ స్వవ్నమునండలిపదార్భములు అనత్యము లే, 
“రజ్జుసర్సాదిభా్రాంతులయందు సర్పజ్ఞాన మున్న సమయమున రజో 

జ్ఞానము కాని యది యున్ననమయమున సర్పజ్ఞానము కాని లేకనోవులూ మే 
సాళెంటికిని పరస్పరవిరోధము లేదనియు నీశారణమువ వలన నొకళాను 
నొకటి బాధింపదనియు యిస్షై జాగ్రత్ జ్ఞానమువలన న్వన్న జ్ఞానమునకు 

బాధ లేదనియు చెప్పితిని కదా” లోయ పసమొ వినుము. త్ర్డు నర్స్య 
ముగ యె తస్టిత్య ప్ర పమాణముచే గ్రహ్౦పంబడినప్పూడు ఆప్రత్యయ్ తకం 

దీర్భ శాలమున వజుకు నుండదు కొసి మజీయొకనీశేవము కలదు, “కలరు 

నర్పము” అనువక్యోతుజ్ఞానము కలిగినవెంటనే *యీనర్చము కూడ 
తక్కిననర్పమ లనే సత్యము” అని యనుమాన ముదయించును. ఎవ్వప్త ౬ 
దేపడార్థమును గృహీంచీనను “రది సత్యము” అసి మాత్రమే గ్రా 

గ్రహించాను. ఈకారణమువలన ఇ మ 6 జెప్పిన యనుమాసనము నా నళ యిఆం-ు 
జనించిన ప్రత్యయము చిరకాలము వజుకు (అనగా రజ్జుజ్ఞానము కళగునంత 
వణకు నుండును. ఇట్లుండుటచే రజ్ఞానర్చజ్ఞానములు రండు నొ శపదాశణ్ఞ 

మును నుగూర్చినవి యే కావున వానికి. 'బరస్సకవిరోధను కలదు, అందున 
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4 శ్రరజ్ఞానము పూర్వజ్ఞానముల బౌధీంచును. సంభవింవనిడానిని నికే. 
ధించుట కలుగదుగావున పరస్పగవీరోధము గబసమానపడార్థవిషయ కజ్ఞా 
నములలో మొట్టమొదట జనించినది సంభవ మనియు (సంభవమనంగా 

నిరావణము) రెండవమారు జనించినది జానివిశ్లేష మనియు నిర్ల యింపం 
బడును. “రజతం గృవ్యామాణం హి చిరస్థాయీలి గృవ్యా తే, భవిమ 
చ్చుక్తి క్రీకాజ్ఞానకాలం న్యాష్నోతి తేన తత్ తేగామిక్యో దబాధితాగ్గి పరం 

ఫూూర్యం పొ జాయ లే, పూరిత పుర గజబాధితా్ళ పరం నోత్సద్య తే 

క్టచిత్ ౪ “వెండీ గృహింపంబకునప్పుడు నశ్యకునియె గ ౫ హీంపంబడు 

నుం ఈ కొరణమునరన “ఈముత్యపుదిప్ప ఆను య థార్థ్జ్ఞానము కొలు 

గుసనముయవమునందు కూడ నారదికేజ్ఞాన ముుడును. ళు క్రిస్ఞానము భవి 

వ్యత్ కాలమున రాంబోవునది శావ్రన దానిని మొట్ట మొదట జనించి 

నరజశీ జ్ఞాన వై బాడింపచేరదు. నుము_ప్రి ప్తీజ్హాన మన్ననో వెనుక జనించు 

నది కావున మొట్ట మొదటినుండియు నున్న రజతజ్ఞానమును చాధించియే 
తీరుకు” అని యావిమయమును నుపోత్తులే దృఢము గావించియున్నారుం 
కావున స్వష్నమునందు గానవచ్చినప దార్థములు అచ్చటనే మార్పుల 

నొండినచో పరస్పరజ్ఞానబాధితము లగు ననుటలో సంశయము లేదు. 
అట్టిబాధ లేకున్నను అప్పటికప్పుడు నిశ్చము లనియే తలంపంబడును కా 
వున జ్యాగ్సదవస్థ = ఆకు పశ్యత కునువరీంచుచుండటచే జా, ద్ జ్ఞానము 

వలన నబి (స్టేష్నప దార్థములు) బాధింపంబడును,. జ్మాగ్య దవస్థయందు 

గానరాకుండుటచే నసత్యము లని సిక్టయింపంబడును. 

క లభేవమువలనం గాని సావు AE ఛేదమువలన' గాని అనేకకూప 

భేదములు ఒక్క_చానియం బే గానండుక” అనుటకు ఏలు లేదు. పాలం 

పరుగుగూ పరిణపుంచునుగాన నచ్చట విపనీత చుదియులేదు, పరిణమింపరక్ 

ముందు పాలును పిదప "పెరుగును ప ప్ర క్వేకముగ గానరావచ్చును. కార్య 

కారణములు పరమార్థ స్థితిలో నభిస్టోములే కాని వానికి ననిర్వచనీయ భేద 

ము కలదని సిద్ధాంతమే చేసియున్నాము ! తాడు పాముగ గానవచ్చుట 

యు ముఠక్యవుచిస్ప వెండిగా గానవచ్చుటయు నిట్లిదికాదు. అచ్చట న్వరూ 

పపరిణశామము లేదుకజూా 1! బక నొక్క. పదార్థమే రజ్ఞాసర్పరాపములజో 
ను క్రిరజత రూపములతో ను ఉండునసీయు కొరీత కాలము ఒక్కక్క రూ 

సముతో నుండుననియుః జెప్ప నలసివచ్చును. ఇదియువిరుద్ధ మే, ఒక వెండి 
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పాత్రే నూజునంవత్సరము లున్నను ముక్య్ళపుచిప్పతో చేయంబడిన 
పాత్ర యగుట లేను, చక్కవిదృష్టి గలయొకండు వెండిని చూచుచుండక 
నట్టివాండే మణీయొక్క.డు దా నిని ముక్యేవుచిప్పనుంగా జూచుట లేదు = 
వీకీయు ననుభవమునుపట్టివిచారించిన పాలును పెరుగుగా గ్ హీంచుణ్జా 
నమునకును ముత్యపు చివ్వను 'వెండీగా ౫ గ్రహించుజ్ఞానమునకునో భదమనం 
తముగ గలదు, మొట్ట మొదటిది కార్యశారణసం బంధ మగుజ్ఞానము బెండ 
వది యిట్టది కాదు. ముఖ్యముగా రెండవదాసియందు గలజ్ఞానములు సత 
స్పరము బాధింపణుడు ననియు నిడివణకే నిరూపించితిని. కు _క్రిజానమాం 
రజతజ్ఞానమును బచాధించునని నిగ గృయించితిమి కదా | ఈ కారణమువవలన 
వ నువులు కాలభేశమువలన భిన్న కాప ములతో గానంబడు ననుట "చెల్ల దవనం 
ఇక సాధనభేవమునలన భిన్న రూపములతో గానవచు' స్ నని చెప్పిన నవ్పకికి 
కిని పదార్థమునకు నశేకయాపము బముండవలసివచ్చును కదా! మోవముశ్ 
మున భాంతి యనునదిశేకపోవుటచే యాశెంకులోపములను వా స్తవ 
ములే కావలయును. దృష్టీయం దుమూ శ్రమే సాధనభఖేద మువలన సాము 
ర్భృ స్టభేదము కలదుగాని పదార్థమునందు చేదు కదా ! ఇది సంభ్రవింవణూ. 
తప్పుడు ఎండమావులు నీకుగా గొందవతీజేం దలంపంబడుచుండుటవలు౫ుూ 
నొక్కప దార్థమునం జే ఎండమావుల రూపంబును జలకూపంబును కూడ 
నుండవలసి వచ్చును అప్వూడు ఒక (పదార్థమే డస్టి నార్నుట పదార్థ రహో 
పములను ప్రకాశింపం జేయుట యనురెందుకార్యములను. గూడ జేయ 
వలసీయుండాను, అది ప్రత్యతవిరుద్ధము, ఎండమావుల. బౌనముచేసి మూ 
వ్వీండై న దప్పి తీర్చకొనెనా ? “తీర్నుకొనకపోనిము ఇంతమౌాత్రమువలాన 
ఎండమావులు జలము బేల కాకవోవలయును *” 'లేనయెద వేము. వినుము3ాఎ 
దవ్చితీర్చునది యే జలమనుట లోక ప్ర సిస్టా ఇట్లుండ దప్పితీర్చనివి జలము "లెత 
గును: *ప్రత్యకుముగ జలము లై లై శొనవేచ్చుచున్న వికదా” అనియెద వే ఇవ 
వినుము. ఇట్లుపట్టుపట్టినను భాంతి లేదనుటకు వీలు కలుగదు, చెప్పుము. 
ఎండమావులయందు కానవచ్చునీరు చూచువానికి దవ్సికతీక్పగలది యగు 
తోచునా ) తీర్చలేనిది యని తోచునా ? మోనుతము ననుసరించి చూత నో 
దవ్పిక తీర్చగలవియు తీర్సలేనివియి ననీ ెండువిధము లగుజలము లూ జ 
వలయును కదా! పత్యమోనుభవము నాశ్తయించి చూచిన ఎండవవాా 
వులలోనిజలములు ద్గావాము నార్నునవి కావని సిధ్ధాంత మగుచున్న డా 
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ఈకారణమువలన సె జూవీసపతుములలో రెండవ చాని నాశ్రయించి 

“ఎండమావులలోనినీరు దాహము నార్పనేర దనుయథార్థవిమయమే పురు 
షునకు బుదిగోచరవుణును” అనియే చెప్పవలయు ను, డ్డ ట్ర యిన నప్పు 

జెంతదప్పిక గలవాం జై నను ఎండమావుల జలమును గూర్చి పరుగిడుట 
యయు క్షమెగును, ఇట్టిస్థితి లోకమునం జే యుండకుండవలసి వచ్చును, 
ఈయను భవము సముకూర్చుటకై ఇంక నేమి చెప్పవలయును? “ఎండమా 

వులనీరు వా_స్తవస్థితిలో శక్తి లేని చైనను దానియందు శో_క్టి యున్నది 
యని భోవించి యట్లు వరుగిడుచుశ్నా (డు. అని ఇప్పవలయును. ఆహో 
యిప్పుడు మాకును మాకును మార్చేసి కలిగను. *పుకుముండు కేలిసి 

కొనలేక ఎండమావులనే నీటినింగాం గృహించుచున్నా(డు” అని మేము 

చిప్పుచుస్నాము. “ఎండమావులలోనినీరు పరమార్థమే మైనను దానికి 
దవ్చిక నార్చు శ_క్తి లేదు. దీనిని తెలిసికొనలేక నట్టిక_క్టి యున్నట్లు భా 

వించి పురుషుడు దానికడకు పరుగిడుచున్నాడు.ి” అని నీవు వెపూచు 
న్నావు. లోకానుభవానుసారముగ లఘు వగుమావకుము నంగీకరింపక' 
నివ) యోాజనముగా కొ త్తకల్పన చేల చేయవలయును? ఈకారణముల 

వలన నొక్క_పదార్లమునకే యనేకరూపము లుండు ననుటయు కాలభేద 
మువలన(గాని దృష్టీ భేదమువలనగాని ఒకొ-క్కనూాణు ఒకొొక్క_భాప 

ము గానంబడుననుటయు యు_క్తియు క్రము కాదు, కావున భంతివశోమున 
నున్నది లేనట్లును లేని దున్న ట్లును(సాడ గానవచ్చును. స్పష్న పదార్థము 
లిట్టి వే? బొత్తుగ లేకుండియే యున్నట్లు గానవచ్చుచున్నవి. “న తత్ర, రథా 
న రథ యోగాన పంథానో భవంతి” అను శ్రుతి స్వష్నపచార్థములయభావ 
మును న్మయనుగనే చెప్పుచున్నది. సె పో జూకిన ప్రమాణములవలన 

సీ శ్రుతి యాపచారికము కానేరదు. వృష్టి శు శ్యుతియే గౌణికాని ప్రస్తుత 
తు శ్రుతిమాొత్రము కాదు. కావున స్వవ్న ప దార్థ్భములన్నియు మా 
మార ములే కాని వా స్తవములు కావు, 

దధ. 5, పొం, సూ-౪. 

అవతొరికః==-““ఇ ట్లయిన న్వవ్నమునందు సత్యత్వ మించుక 

మైనను లేదా ? అనేకస్థలములయందు స్వప్నమునకును జా గృదవస్థకును 
గూడ సంబంధము గానవచ్చుచున్నది. ఒకపురుష్యుడు తెల్లనివస్ర్రుము 
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లను గంధమాల్యాదులను ధరించి ప్రియవ్రతుని గానవచ్చి * ప్రియవ్రతో! 
నీకు నేటి కై దవదినమునం బై భువు భొదానము జేయును” అని చెప్ప 

ననియు నావాక్యము సత్యమే యయె ననియు. జెప్పంబడి యున్న ది= 
ఇట్లు నామాన్యపుకుషుండు ఇెప్పినవాకమే నత్య మగుచుండ నిక స్వప్తొవ్నా 
ధాష్టయాదుల ననునరించి సిదాంతము చేయంబడిన 'బ్రాహ్మణాదు లం 
చెప్పినవాక్యములు నత్యము లనుటలో నంశయ మేమి యుండును? -ఈశ 

కారణమువలన నత్యము లగుపదార్థములతో నంబంధము కలవి కావున 
స్వప్నపదార్థములును సత్యము లే” అనిన నమాధానము( జెప్పుచున్నాండు = 

3౩౨౩. సూచక శ హి శ్రోతే రాచక్ష లే చ 

తద్విధః. 3, ౨: ౪, 

తాత్పర్యము. = సక్యమే జాగ దవస్థయందలి వదార్థములతో 
స్వప్న పదార్థములకు లేక జ్ఞానములకు సంబంధము కలదు. కాని అది య్ 
సంబంధము ? సూచ్యనూచక భావనంబంధము. స్వప్న జ్ఞానము జాగృదను 
భవముల సూచించును, ఇంతకంకు రెంటికి నధిక మగునంబంధము లేదూ. 
ఈవివయము వేదమునందు స్పష్టముగం జెప్పంబడియే యున్న ది. “య౭ణూా 

కర ,నుకామ్నేషు న్మీయం సంక్షేమము పళ ది >> 
“నదిఆయోా రకర టా కర్ సాత్ = aU (©) యగ జ్ 

చేసి యాకర్య సమృద్ధి నొందు నని తెలీసికొనవలయును” అను మూడవ 
లగువాక్యము లిందు టమాణములుః న్వప్న శాస్త్ర వే తృలును “నహ 
మునందు గజూదుల నెక్కిన కుభము ; గాడిచె ముదలగువాని నెక్కి న. 
నకుభము అని చెప్పుచున్నారు, కావున స్వవ్నజ్ఞునము జాగదనుభ మ 
ముల నూచించునే కాని మణీ యేమియు బేదు, 

“ఆను గాక మెట్టి సంబంధ మున్నను న్వప్నముకూడ జా 
త్రువలె సత్యమే కావలయును. అట్లు కాకున్న సత్యవిషమయముల సూచిం 
పం గలుగుట మెట్లు” అనియెదవేమొ. వినుము. నూచించినంతమూా శక 
మున పదార్థములు సత్యములు కోవలసినపని లేదు, వాసికి బాధ కలజను 
యిదివఆ శే చెప్పీ యున్నాము, స్వవ్న మునందు గానవచ్చు పదారములక 
తగన దేశ కాలాదుల్ము లేకపోవుటచే ననత్యము లని నిరూపించియున్నా ఇవువ. 
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“పదార్థము లనత్యము లై నను తద్వొమయ మిగుజ్ఞానము మూ త్రము సత్య 
ము కావచ్చును కడా!” అనియెదవేమొ ఆదియు యు కము కాదు, 
శుద్ధజ్ఞానము సత్యమే కాని మజియొకవిషయము నా శ్ర యించినప్పుడు 
మాత్రము ఆపదార్థముయొక్క. సత్య త్వాసత్యత్వముల ననుసరించి యే 
యాజ్ఞానమునకు. గూడ సత్య త్వాసత్యత్వములు వచ్చును. ఎండమావుల 
యందు నీటిని. జూచీన నవ్పటిజ్ఞానమును భ్యాంతిజ్ఞానమును గాను యథా 
ర్ధజ్ఞునముచే నళించునది "కావున ననిత్యజ్ఞానమునుగాను చెప్పుదురు కదా! 
ఈయనుభవమువలన స్వవ్న పదార్థము బసతష్టిము లగుటచే జ్ఞానముకూడ 
నసత్యమే యని చెప్పబడుచున్నది. విచారించిన జ్ఞానముమా త్రము వ్యవ 
పోరములో సత్యమే పెంజూవీన యనుభవమునకు “స్వవ్న జ్ఞానమునకు 
జాగద్ జ్ఞానమునకువలె పారమార్థిక సత్యత్వము లేదు,” అని మాత్రమే 
యర్థముశకాని “ఆజ్ఞానము బొత్తుగనే నత్యము కాడు.” అని యర్థము 
కాదు. వా_స్తవస్థితిలో జా గృద్ జ్ఞానముకూడం చారవమార్థి కనత్యము లేకు 
న్నను ఆజ్ఞానమునకు బ్ర హృన్వరూపపరిజ్ఞాననమయమువజకు కూధ లేదు 
కావున నిట్లు చెప్పబడెను. స్వప్న మేదినమున కాదినముననే కాధింపం 
బడునది కదా! మజీయుం బ్రతివాండును “నేను కలగంటిని” అని స్వప్న 
జ్ఞానమును సత్యముగానే దలంచుచున్నాండు 3 యు _క్రీచే నసత్యముగ నిరూ 
వింపంబడుచుం గూడ నున్నది, ఈకారణమువలన న్వవ్న పదార్థము లస 
తము ఖైనను జ్ఞానముమొత్రము వ్యావహోరికసత్వము కావచ్చు నని 
తేలుచున్నది. అనుభవమును బట్టిచూచినను నిదురయందు శ్ర్రీరావము 
గొనవచ్చినవో తత్ జ్ఞానమువలన కలిగిన రేతస్థలనాదులు మాత్రము జాగ 
దవస్థయందుం గూడ గానవచ్చు చున్నవి గాని యప్పుడు చే నాచ 

రింపంబడిన దంతనఖతతాదులు, మాత్రము గానవచ్చుట లేదు. దీనికి 

గారణ మేమి? స్వప్న జ్ఞానము వ్యావహారిక న శ్వ మగుటచే డానివలనం 

గలిగినకార్భములు కూడ సత్యము లై నవి; శ్రీ మాత్ర మసత్యరూపిణి 
యగుటచే దత్కార్యములు కూడ నసత్యములే మెనవి. ఇ ట్లగుటజేత 
జా గ్రదవస్థ్టయందలి సత్యానుభవములను నూచించినను స్వవ్న పదార్థ 

ములు సత్యములు కానేరవు, ప్రియ వ్రతునివృత్తాంతము కాకతాళీయ 
ముగా సంభవించినదియే యని చెప్పవలయును. స్వప్నమున వచ్చినపురు 
షుండు సత్యరూపుండై. వానివాక్యము కూడ సత్యమై జాగ్తదనుభవము 
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కలుగలే దననలయును. లేకున్న బవాుయు కృలకు విరోధము వచ్చునా? 
“స్వప్నా ధ్యాయమున శ్రాహ్మణాదులు చన్సినవాక్యములు సత్యము లగ 
నని కలదు కదా! ఇట్లు ఇషం న సది మాత్ర మెట్లు యు_క్రియుక్త మగును =”” 
అనియెదవేమొ అది సామాన్య భ్రావాణులను గూర్చి చెప్పబడినవి నొ 
యము కాదు. మం త్రోపానవాదులం 'జేయువారలకు నా చేవతలు సపఆ 

మున బ్రత్యతములై వరముల నొనంగుట కలదు, అవి చేవతాప్రణుా 
వమువలనం గలిగినవి యగుటచే సత్యములే యగును. కావున నెట్లుడూ 
స్వప్నమునందలి పద్యాములు సక్యేములు కావు; కావలసినవనియు లేడూ = 

ఈకారణములవ లన “పథః నృజ లే” అనునృన్టి శృతికి గాయ 

ముగా మాత్రమే వ్యాఖ్యానము జేయవలయును, లేేకమాన “నాగులా 
నర్వలోకమును పోషీంచును” అను మొదలగువాక్ళ్టిములయందు నాగ్ 
మొదలగునవి ధాన్యములను ఫలింపంజేయుటకు సాధనము లగుటచే (నది) 
లోకరతేు.ణ క్రియకుం గరలుగా వర్మింపంబడుచున్న వి. ఇస్షే జీవుడు సూ 

రథాదిదర్శనమువలన కలుగువార్భ శ్రోక్రములకు నాశ్రాయుం డగుటచేతనూ 
తన్నిమి త్రము లగుపుణ్యపాపములకు గర యగుటచేకను రథాదిసృష్టిక్ ౬ 

గూడం గ్ర్తగాం జెప్పంబడెనుగాని వా న్తవన్వభావముబట్టి కాదు. చి_కె్త 
మునందలి నంస్కారభేదమువలన లేనివదార్థము లున్నట్లు గానవచ్చూ 
టయేగాని వాస్తవస్థితిలో స్వవ్నమున నృష్టియే లేదు. మతీయా జాగ ద 
వసయందు విషరేమీర ద్రియ నంబంధంబును నూర్యాదిప, ప కాళములు సుం 

'డటచే “జీవుడు నయముగ చే సర్వమును గ్రహీంప౫లుగుచున్నాణా? 

లేక పరనహాయమువలననే గృహింపలలుగుచున్నా(డా  అనునంహో 
యము రాగా దానిని నిర్ణయించుటకై. న్వప్నావస్థ శ్రు శు కియందు వర్ణి ఆ 
పంబడి యున్నది. అవ్వడు వదార్థము లున్న ను" ర ద్రియుములుకాను 

నూ ర్యాది ప్రకాశ ములుకాని తేకురకుటవలనను జీవుడు మాత్రమూ 
పదార్థముల జూచుచుండుటవలనను “ఈజీవుడు ఇతరనవాయముతోం 
బని లేకయే సర్వవిషయముల గ్రహింప, గలడు” అనువిషయము సిద్ధారా 
తము జేయ ను్దేశింపంబడినదే. స స్వవ్నమునందును వడాగ్గములు నత 
ములే యగునేని 'యోయు్దేశ మెట్లు కుదురును? స్వప్నమునందు విమ 
యేం డొ యసంయోగంబును సూర్యాదిప్ర ప కాళంబునుం గూడ గానవచ్చూూ 

చునే "యున్నవి కదా! ఈకారణమువలనంగూడ  స్వష్నములయందరా 
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పదార్థము లుత్సన్నము లగునను శ్రుతి గొణియనియు పదాన్థాభావము 
జెప్పు శు భతి ముఖ్యమనియు నిన్రారణ 3 చేయవలసి యున్న ది. ఈనిరూపణము 
వలననే స్టాసామం కామం వురుషో నిర్మి బమూణ$” అను శ్రుతికూడ గాణి 

యనియే సీద్ధాంత మై మెనది. 
“ఆ శ్రుతియందు బహ్హమే న్వవ్న పదార్థక_ర్త యని చె ప్పంబడి 

యుండుట చేను జీవ బ్రహ్లోములకును అభేదమే యగుటవెతను బ్రహ్మా 

నృష్టి పరమార్థ మే యగుట చేతను స్వప్న పదార్థ ములుకూడ పరమార్థ 
ము'లే శావనలయు నని ఇెప్పితిమి కదా” యనియెద నేమొ వినుము. “నో 
యర వివాత్య స్వయం నిర్మాయ” “-ఈజీవుండు స్వయముగనే సామ గుల 
గూర్చి స్వయముగ నే స్వవ్నపదార్థముల నిర్మించును.” అని మజియొక 
శ్రుతియందు స్పష్టముగ న్వప్ననృష్టి. జీవక_ రక మని ఇెప్పంబడి యున్న 
ద ప్రన్తుతశృుతియందును “య వీమి అని నర్వలోక వ, సిద్దు. డగుపురు 
షునే నర్తి ంచోటవే జీవుండే వర్మింపంబడె ననుట స్పష్ట సుగుచున్న ది. 

ఈశ గరుడు జీవునివలె ప్ర సిద్దుయ కొడు కడా కావున నీ శ్రుతియందును 

స్వప్నసృష్టిక రృ ర బీవుడనయే చెప బడి యున్నది, "* “ఇట్ల టమున వాక్య శే 

వమునందును ఆరంభ మునండదును లపరమేక్ వర సాపములు వీరుద్దము 

లగును కదా!” అనియెదవేమొ. శ్రుతికి జీవబవే బ్రహ్హాక్ళోము నుపజేళీంచు 
టయీ తాత్పర్యము కావున మొట్ట మొదట జీవన్" పరామర్శించి వాక్య్ళ శే 
వమున నాతనిశే బ్ర వారూపమును చెప్పీ యున్నది. కావున నింతమా 
'త్రమువలన బ్రహ్మా ప్రశరగమునకు వచ్చుహోని యేదియు లేదు. మజీయు 

పరమేశ్వరుడు నర్వక ర్త సర్వభో క్త యగుటచే నాయనకు స్వవ్నమునం 
దును వ్యాపార ముండకపోదు. మేమును అట్టివ్యాపారము లే దనుట లేదు. 
ఆకాశాదులవలె స్వప్న పదార్థములు సత్యములు కా వనువిషయమును 

మాత్రమే చెప్పుచున్నాము. పరమేళ్వరకార్యము లగునాకాశాదులకు 
కరాడ పరివూర్ణ సత్యత్వము లే దని యిదివజుశే (93, ౧. ౧౮.) నిరూవించి 
యున్నాము కదా కావున పరమేళ్వరకార్య మైనను నిత్యముగా నుండవల 

సినపని లేదు, ఇ(క జీవకార్యుమే యైన నేమిచెప్పవలయును? వియదాదులు 
సంసారని ద్రతొలంగిపోయి యాత జాన మనుమెల:కువ గలుగునంత వజకు 

గానవచ్చుచుండును ; స్వవ్న పదార్ధములు రజ స్తమోావికార నుగుని ద్ర 

తొలగిపోయి  సత్వగుణవికొస మను మెలంకున " నచ్చునంతవజకు* గప 
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వచ్చు చుండును. ఈరెంటికి నింతియీ భేదము, ఈభేదమునుంబట్టియే 

“న్వవ్న ప్రపంచము మొయామా త్రము” అని వికేషముగం జెప్పంబడెను. 

ఆకాశాదులు నిత్యము లనుటయు నృహోదు లనిక్వములనుటయు ఘుటాదు 

లంతేకం'టు ననిత్యము లనుటయు రజ్జున ర్పాదులు సంపూర్మముగనే లే వను 

టయు నిట్టికాలభేదము నాక్ యించియీ కదా యేది యధికకాల ముండు 

నో యది" “నిత మనియు సత్య మనియు చెప్పంబడును ; అల్బ్ప'కాల 

ముండునది యనిత్య మనియు నసత్యమనియుః కేర్కొనంబడును. కావున 

నెట్లును స్వప్న పదార్థములు వా_స్తవములు కానేరవు, ౧ 

డద, పొం, సూ, 

అవతారిక :--- “ఇప్పటికిని స్వప్న పదార్థములు అసత్యము లనుట 
సిద్ధాంతము కాలేదు. జీవుండు పర మేశ్వోరునియుక్క. యంశము అగ్నికి 

మిడుంగుజునకును ఎట్టిసం బంధము కలదో జీవేళ్వరులకు నట్టినంబంధ మే 

కలదు, ఈశ్వరునకువలెనే జీవునకును జ్ఞానై శ్వర్యములు మొదలగునవీ 

కలవు. 9 ట్రగుటచే జీవుండుకూడ న్వవ్నమునందు సంకల్పమయముగ సృష్టి 

నాచరింపవచ్చును కదా” అనిన నమాధానమును చెప్పుచున్నా(డు. 

38౨౪. పరాభిధ్యానా తు తిరోహితం తలో 

హ్యస్య బంధ విపర్యయాౌ. 3, ౨. ౫. 

- శాత్పర్యము:--నత్యమే జీవుడు పరమేశ్వరునకు నంకభూతుం 
డనుట యిదినట శే (ద్వితీయాభ్యాయ తృతీయపాడాంతమున) సయు క్తిక 
ముగ నిరూవీంపంబటడెను. క్థయునను వారలకు కల్పితభేదము కలదు కదా! 

సర్వవ్యవహారములు శాక ల ములును విధినిపేధములును తుదకు నత్తా 

నలోకనము గావీం, రే న్లో ననిచెప్పు వేదాంత శాస్ర్రంబును కూడ స్ఛే 
దమునా శ్ర యించిర ర్న" ప వ_రించుచున్నవి. శూ వా ప్రానతారిక 

వట, 5-0౯. ) కావు “నళ్వరధర ములు జీవునకు నుండియు 4 బ్ర యోజ 

నము లేదు. లోకానుభవము ననుసరించిన జీవేళ్వరులకు ధర్మముల 

వ నిర్యమన౯౫ా కిప్పుడు నుండునది, సల్యేమనంగా పరమా ర్యమైనది. 
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యందు గలభేదము ప్రత్యతుముగనే కానవచ్చుచున్నది. శ్కుతియందును 
““పరమేశ్వరధర్య ము లవిడ్యచే జీవృుసియందు అంతచ్చానము జెందింపంబడీ 

యున్నవి” యని చెప్పబడి యున్న ది. ఈవిమయమునుగూర్చి యిదినజ "కే 
పలుమాటు చర్చించి యున్నాము. ఇ ట్లగుటచే నంసారమున నుండునంత 
వణకు నౌొతనికి స్వేచ్చా పవృ ర్తి కలుగదు 5; సంకల్పముచే పదార్భనిర్యా 

ణము జరుగదు. ఈకారణమువలన స్వవ్న ప్రపంచ మెవ్వనిచేతను నృష్టిం 
పంబడలేదు. జీవుం డసమర్థుఃడు ; పరమేళ్వరుండు సృష్టికర్త యైనను పదా 
రములు నాళరహీనములై యుండవలయు ననునియ మము లేదు. ఈకా 

రణమువలన “మేది దీర కాలము నిలుచును ? యేది నిలువదు” అనువివ 

యము వీిచారణార్హు ముగునుకావున నప్పుడు పెన నిరూపింపంబడి యున్న 

యు కుల ననుభపముల నౌ శృయించి “స్వప్న వదార్థములు అల్ప కాల 

ముండునవి” యనియు “జా గ్రశ్చదార్థములు చిరకాల ముండునవి” 
యనియు మాత్రమే సిద్ధాంత మగును. 

మణీయు నాజీవులు పరమేశ్వరు నుపాసించి తదను గృవామువలన 
నవి దాాంధ కారమును ధ్యంనము గావించిన .నప్పూడుమో త్రీ మే వారికి అపరి 

నితజ్ఞానై శ్వర్ణయు కృ మగుస్వస్వరూపము ప్రకాశించును. తిమిరవ్వా 
ధిచే నాక్రమింపంబడిన నేశ్రములుగలవా రనేకులు బొవధబలమువల 

నను. పరమేళ్వరానుగృవామువలనను తమదృష్టిని చక్క_ం జేసికొన 
ప్రయత్నించిన నందు చక్క-నిసామ గి పరిపూర్ణ ముగ దొరకిన యొుకా 

నొకనికి మాత్రమే దృష్టి నిర్మల మగునట్టు సాధకులలో పరిపూర్ణ చిత్త 
శుధ్యాదులు గలయొ కానాకనికిమా త్ర, మే యజ్టిన్వన్వహాపజ్ఞానము కలు 
గును; సర్వజనులకును న్వభావముగం గలుగదు. అట్లు కలిగిననేకదా కోల 
గాంచు ప్రతిజీవుండును తనసంకల్పముచే స్వప్న ప డార్థముల నిర్హ్మింపంగలు 

గుట కావున నెట్లును జీననృష్టీ లేదు. ఈవిషయము ,క్కుతిచేతనే చెప్ప 
బడుచున్నది, జీవుని బంధ మోతుములు పరమేశసరాధీనము లగునవియే 
యని సిరూపింపంబడుచున్నది, పరమేశగరు నెటుంగకుండునంతవజుకు 

బంధంబును ఎణీంగినపిదప మోాతీంబును కలుగునని నిర్ణ యింపంబడి 

యున్న ది. " “జ్ఞాత్వా చేవం సర్భపాశొవహోనిః తీ ॥ న్్. "రన న మృత్యు 

ప్రృవోణిః త్ర స్వాభిద్యా నా తృతీయం జీవాభేజే + విశ్రై స్టశ్వర్యం శీవల 

ఆ ఆ ప్తకామళి' “ఆపరమేళ్వరు నెణీంగిన సంసారబంధ మునకు' ఫాళము లగు 



రిం బవానూశ్రములు. అ-5. పా= ౨ నూ 

రాగజ్వేషూదులు తొలంగివోవును, ఆవితొలంగిన జన్మ నురణాము లు 

స్వతస్సిద్ద మగు పరమేశ (రరాపము గోచర మగును సుంకీయయు న 

నుపాసీరోచిన శరీరపరిత్యాగము కాంగానే బంధమోతములక భిన్న 
మరూండవయవస్థను (క్రమము క్రినిఎఇది దుఃఖము లేకుండుటువే ' 

బును కాదు, భేదదృ్భష్టీ తొలలకుండుటచే మోతు,ంబును కాదు. ) 

లో శేకషరతషమును పరిపూర్ణ కాముడై పొందును! అను ము 

శుతు లీవిమయమున బ్రమాణములు. ఇ ట్లగుటచే యిట్లుమూా 
తెసచ్యాంధకా రావృతు లగుజీవులకు నృష్టిసామర్థ ఫ్ట్ము తేదు; 5 0! 

మునందలి ప్రపంచము సత్టముకాదు. 

అ.-3, పొ, సూ-౬, 

అవతారిక;----“ఇదియేమి జీవుడు పరమేళ్వరుని యంతో మే 

ముండియు నేల జ్ఞా నెళ్వర్య ప, కాశము లేనివాడు కావలయును ! 

యొక్క- యంళ మైన మిడుంగుజులకు ఉన్ల ప,కాళ శకులు అరా ంగిపో 

న్నవా ?” అసిన నమాధానము చె ప్పూచున్నా(డుః 

3౩౨%, చేహయాగా ద్వా సోకి, 3. ౨౭ ౬ 

తాత్పర్యము, == పై వై సిర్ధాంతమునుగూర్చి యించుక [మైనను 

యింపవలసినపనీ లేదు, జీవునకు జేహాము మనోబుద్దులు ఇం ది, 6దెయన 

శ భాదివివయములు వొెసిని గ్రహించుచు నుఖముగ భావింపవుచు 

శ్రణమునకును పరుంగులిడు చి 'శ్రేవృత్తులు మొదలగువానితో నంబం: 
కలిగి యవిద్యావశమున వానికార్యము లన్నియును న్వ'కారష్టి ముల 

భానింపంబడుచుంకుటవలన స్వాభావికము లగుజ్ఞానైళ్వరన్మముః లం: 

నము నొందినవి, ఈపీషయమున - లోకమునందును ఉపమానము | 

ములు గలవు, అగ్నికి దావాపకాళళ కులు స్వాభావికములే మై 

బూడిదచే కప్పంబడియున్నప్పూ డవి యంతన్దానము నొందుచున్నవి. 

ఆఅులయందు (అరణి యనంగా నగ్నిసి మథించుకాష్ట్రము) ఉన్న మూడు 

యున్నవి. ఈవిధముగనే ఉపాధిసంయోగమువలన శొక్తు లంతా; 

నొందవచ్చును. శావున జేహాదినంబంధమే ఈజీవుని స్వతంత్ర్య? 
మునకుం గారణను. అవి యునర్చుకార్యముల తానే యొనరప్స చున 



బ్ర వ్ఞానూ త్రార్థచం ద్రిక - నంధ్యాాధికరణము. ౧, 81 

తలంచుచు వాని నుఖదు£ఖముల తానే యనుభవించుచున్నట్లు భావిం 

చుచు బద్ధుండై యున్నా (డు. 

ఇంతమాతృమువలన జీవుని నీశ్వరభిన్నునింగా భావింపవలసినవని 

లేదు, “అనేన జీతే నాత్శ నాను ప్రవిశ్య నామరూవే వ్యాకరవాణి. త 

త్రమసి, 0] అనుమొదలగు న భేదవిధుల చేతను “మృతో స స్ప మృత్యు 

మాప్నోతి యల్రవా నా నేవ పశ్యతి" అను మొదలగు భదనించదావాకర్ణముల 

చేతను శృతి జీవ బ్ర మ్రోక్యమును ప్రతిపాగించుచున్నది. కావున నుపాధి 

కృత భేదమువలన జ్పు(దు స్వప్న పు పైంచమును సీయముగ సృజించుసామ 

ర్భ సము కలవాడు కానేరండు. వుతియు న్షయముగనే సృజించునేని తనకు 

సీష్టము కానిదానిని సృజింపంగూడదు, ఎవ్వుండును తనకు నివ్షముగాని 

దానిని తలంపడు కదా! స్వ ప్నావన్థయం దన్ననో భయింకరములగు 

పదారముల గాంచి కలువరించి జాగ దవస్థ వచ్చినపిదపగూడ వణకుచుం 

డువా రనేకులు గలరు, ఈయనుభ వము జీవుండే స్వతంత్రముగ స్వ్న 

పదార్థముల సృజించు ననిన విరోధము వచ్చును కదా! కావున నెట్లును 

న్వావ్న ప్ర పృపంచనృష్టి. జీవకల్పితము కానేరదు. 

మజియు స్వప్నజాగ్వ దవస్థలకు పోలిక చెప్పంబడియున్న దనియు 

ఆకారణమువలన స్వష్నా వస్థకూడే నళ్యుమే కావలయు ననియు రెండవ 

నూ త్రమున చెప్పియున్నారు. ఆ శ్రుతియు స్వప్నావస్థ నిత్య మనుటలోం 

బ్ర మోణము కానేరదు. శ్ర తివిరధ మట్లుండ జీవుండు స్వ ప్రకాళుం డను 

పీషయమును నియాదించుపువై. చేయంబడినన్వవ్నో పర్యాసము నిరర్థక 

మగును స్నష్నంబును జాగ్రద వస్థవంటి జే యెన జీవస్వ | ప కాళత్వమును 

నిరూవీంచు విషయమున సహయ మ క్తేయుండును కది కావున నా శ్ తి 

కూడా జాణశీయీ యె తీరవల యును. స్వప్నము జాగ్తదవస్థయందలినం 

స్కారములవలన కలుగునది కావునను భూచువానికీ జా గృదవస్థవలెనే 

తోంచునది కావునను శ్రుతియందు వానికి పోల్కి చెప్పబడెను కావున 

నెట్లును స్వవ్న పదార్థములు సత్వములు కా నేరవు, ఇట్లు సూర్య ప్ర పకా 

శొదు లేమియు త్రేకున్నను పదార్థముల గాంచుచున్నాండు గావున జీఛేండు 

సర్భసాశీ ; ; ఆతని ప్రకాళింపం చేయువాడు వముజీయొక్క (ను గాన రా లేదు 

కావున స్వప,కాళుండు. స్వప్నా వస్థయందువలెనే జాగ్రదవస్థయందును 

సర్వపదార్థము లున్నను. జీవుండు సర్వసావీయే ; స్వ ప్రశాళస్యరూపుండే 
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| ర్2 ద్రిహనూ త్రముల్బు అ-9, సా నూక. 

నూ ర్యాదిప కాళములచే బదార్థముల గృహీంపవలసినయ ప్ర కాశుండు 

గాండుం నరము నున్నను జీవుడు మాత్రము తనప్రకాశముచేశ స్వకం 
త్రముగనే విషయ, గవహాణమును చేయుచున్నాడు సూర్యాదులే సహో 
యభూతు లని తలంచుట భాంతి. 

౨. తదభావాధికరణను, 
విషయము సంగతులు సంచేవాముఃఫూ రాగధికరణమున 

స్వప్నావస్థనుగూర్చి విచారింప-బడి “న్వష్నా వస్థయందః ఆన్హ్యనహాయ ము 
లేకయే విషయముల గ్రహీంచువాం డగుటచే జీవుడు న్వప్రకాశరూ 
పుడే” అని సిద్ధాంతము చేయబడెను. దాని ననునరించి *యానంతర్య 

_రూపసంగతిచే నీయధికరణమున నుషుష్ట్వృవస్థన ౧హార్చి విచారింపంబడును. 
శుతులయందు ఆయవస్టనుంగూర్చి పరస్పరవిరుద్దముగ  జెప్పయిడి 

యున్నది. కొన్ని శ్రుతులయందు జా నొడీషు నుపో భవతిజ*ోఅను 

వ ప్తికాలమున జీవుడు నొాడులయందు నిదురించును” అని యొకస్థలము 

నను “తాభిః ప్రత్యవసృవ్య పురీతతి కే కే”జోఆనాకులగుండా పోయి వూ 
దయకమలమధ్యమున జీవుడు నుషు ప్రికాలమున శయనించుచున్నా డు” 
అని మజీయొకన్ధలమునందును “తాను తదా భవతి యదానుష్తః స్య 

స్నంన కంచన పక త్వ థాస్సి న్పాణ వ్ వైకభా భవతోజోవనమి 

యమున జీవుడు కలలను గాంచక నుషు ప్తి నొందునో యపుూడు నాడుల 
యంజే నిలుచును. తన్థూలమున ,బ్రాణమున (వర మేళశ్వరునియందు) 
నేకీభవించును.” అని వేజొకస్టలమునందును “య వ పోఒ నర దయ 

థి ౨63 
ఆకాశ _ససిగ్ ఛేతేి=“వాదయకమలమధ్యమున నాకాళ మేదికలదో 
అందే యీాజీవ్రుఃడు పరుండును” అని యొక చోటను “సతా సోమ్య తదా 

సంపన్నో భవతి స్ట మవీతో ఛవతి=*ఓ శాంతు:డా! అనుషు వ్రీస్షమయ 
నున జీవుంయు పరమేశ్వరునితో చేకీభవించును ఆత్త రూపము చెందును” 
అని మజీయొకచోటను ోప్రాజే నాత్మనా నంపరివ్వకో న వావ్యాం కించ 
న వేద నాంతరంి”=ోనుము ప్రిసమయమున సర్వజ్ఞుడగు బ్ర హూముచే నాలిం 

& ఆనంఠర్యరూపసంగతి యనగా వ్రస్తావమా. శ్ర న్ఫురణలక్ష ఇనంగతి, 

(అ-౨. పాకి. నూ-౧౧. పే-౮3౮, చూ.) 
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గితు(డై యాజీవ్రుడు బౌహ్నాంతరముల నెటుంగక నానందపరివూర్గుడై 

యుండును.” అని వేజొకచోటను చెప్పబడి యున్నది, ఈస్థానము. 

లన్నియు ప్ర క్యేకముగచే నుషు క్రిస్థానము లగునా ? లేక వరన్నరనంబం 
ధమువలన ప్రధానమగుస్థాన ముక్క_టియే యగునా? యనుసంశయ 
మిందు నినారింపంబడును. 

నొడులుగాని వృదయముగాసి నుమ ప్లిస్థానము లగునేని యొకా 

నొకప్పుడు పరమేశ్వరుండుకూడ నట్టివాండే యైనను ప్రయోజన ముం 

డదు. వివరీతేజ్లానము నశించినను జీవునకు పరమేశ్వ రై కిము నంభవింపదు, 
నుషుప్తా స్టివస్థయందు అంశరికరణోపాధి నశించినను బ్ర హ్మప్రా ప్తి నియత 

ముగా గలుగుట లే దనియీ కడా సిద్ధాంతీముగును, ఈసిడాంతీమువలన 

“అవిద్యానాశము కలిగినపిదప గూడ బ్ర హైౌకిమునకు మజియొక కార 

ఇము నంగీకరింపవలసివచ్చును, జ్ఞునభిన్న నుగుసాధనము కర్మయే కావున 

నదియే మోతసాధనము కానలసివచ్చును, అప్పుడు “జ్ఞానా జేవ తు 

నె వల్యంగ=*జ్ఞునమునలన మాత్రమే మోతము కలుగును,” అను శ్రు, 

తికి సిద్ధాంతము విరుద్ధమగును. కావున “పర మేశరుం డొక్కండే నుమ 

వ్రిస్థానము. నొడులును హృదయక మలము స్థాన భేదములు. మేడమై పడక 

ఉంటియందు రాముండు వుష్పళశయ్య పై బరుండి యున్నా. డనునప్పూడు 

పువ్సళశయ్య మాత్రమే ప్రథానస్థాన మైనను మేడయు శయనగ్ళవహాం 

బును గూడ నెట్లు శయనస్థానము లగుచున్నవో అస్తే నాడీవాదయ 

కమలంబును శయనస్థానము లగుచున్నవి” అనిమాత్ర మే నిర్భయింపవల 

యును. అప్పూడు జీవ బ్ర హైకర్ధమునకును నాయెక్టము జ్ఞానముచేత మో 

త్రమే కలుగు ననుటకును విరోధ ముండదు. అంతరకరణోపాధి లీన మగు 

టచే నప్పుడు జీవునకు బ్ర హా కము కలుగుననియు నావిద్య నంపూర్త్ 

ముగా నళింపలేదు కావున జాగృత్స ్వప్నరూప మగుపునరుక్టానము కూడ 

కలుగుననియు నిర్ణయింపవచ్చును. కావున నీనుము ప్రివిచార మౌావళస్థక 

మని తెలిసికొనవలయును. 

వూర్వవతుము;---పై శుతులయందు నరములు వృాదయకమి 

లము పరమేళర్పరుండు. అనుమూండును నుషుక్రిష్టానములుగల జెప్పంబడి 

యున్నవి. వక కార్యమునకు సాధనములుగా (మూండు అనేక పదార్థ 

ములు చెప్పం బడెనేని యేమి ? న్వతంత్రముగనే మొక పూ డొక్కటియు 



ప్రశ బ్రహ్మనూ త్రములు, అ-5, పా=_రి నూ.క్క 

మటియొక ప్పుడు మతొక్క టియు పురువసంకల్పాధినముగ సాధనము లగు 
'చుండుట లో కానుభవసిదము. రాజనివాసమునకై య'నేకగృవాములు కల 
వనిన నం దా రాజు ్వేచ్భానుసారముగ నొకప్పూ చక దానియందును మతి 
యొకప్పుడు మజీయొకదానియందును నివసించుచు వివరించు ననియీ 
కదా యర్థము, ఇన్తు జీవుండును ఒకప్పుడు నాడులయందును మజియొక 
ప్పుడు వృాదయక మలమునందును వేశొకప్పుడు పరమేశ రునియందును 
నుష్వ_ప్తిని జెందవచ్చును. ఆధారవాచక మగుస _ప్తవిఠావిభ_క్టిని ప్రయో 
గించుటచేతను ప పృత్యకుముగ గూడ “అన్య త్రా యతన మలద్ధ్వా+ నటి 
యొకస్థలమున నాధారమును గానక” అని యాయతనళబ్దమను బయో 

గించుటచేకను శ్రుతి యీావిషమయమునే స్పష్టము చేయుచున్న ది. నడా 
సోమ్య తదా నంపన్నో భవతి” అను శ్రుతియందు స_ఫ్టమిోవిభ క్రి లేకు 
న్నను “సతి సంవద్యి నవిన్న న విదుఖ” “జీవుడు పర మేళ్వరునియందు 
జేరియు నావృత్తాంతమును తెలిసికొనవలయును అని వాక్య శేషము 

నందు న_ప్పమిోవిభ క్షి యుండుటవే దానిని యచట నన్వయించు కొననల 
యును, మజియు. నాడులయందై నను హృదయకమలమునంటై నను 
ఆశ్ష్మయందై నను జరుగుకార్య మొక్కటియే. అందు కలుగునవస్థలకు 
నించుక మైనను భేదము లేదు. పదార్లములక్రు. గలనామరూపములను 
బ్ర క్యేకముగ X గృహించుజ్జ్ఞానము తేకపోవుటయీ గదా నుషు క్తి! అది 
వి నరాడు స్థానములయందును నేకరూపమయియే నంభవించుచున్న ది. 
ఇది లోశానుభవము. నుషు వ _ప్తష్టవస్థయందు. జీవుం డెందుండినను నవస్థా 
స్వరాపముమాత్ర మందజకియెడ “జీకరూపమయియే యున్నది కదా. 
కావున నీమూందుస్థానములును స్వతంత్రములే కాని పరస్పరనంబంధము 
కలవికావు, 

“ “తాభిః పృత్యవనృష్యు పురీతతి శేకే,...” “తాను తదా భవతి 
యదానుష్త స్వప్నం న కంచన పళ్య త్య థాస్మి న్పాణ వ వై కథా భవతి 
అను వాక్యములయందు నాడీహృాదయకమలములకును నాడీపరమేశస్పారు 
లకును సంబంధమున్న ట్టు చెప్పబడి యున్నది కదా! పె సిదాంత మెట్లు 
నిలుచును” అనియెద వేమొ విను. ఇంతేమా త్ర మువలన నానొడ్యాదులకుం 
గల ప్ర త్యేకస్వాతం త్ర కిమునకు భంగము గలుగదు,. అవి యెప్పటికిని 
న్వతీం త్ర త్రృముగ వర్మింప్తంబడినవే యయినను పె నుదవారింప(బడిన వాక 
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ములయందు మాత్ర మొక్క విశేవము గలదు, ఆజీవుడు నాడలయం 
దొకప్పుడును వాదయకమలమున మతీరొకవ్వడును బరమేక ఏకుని 
యందు వేకొకప్పుడును సుషుప్తి నొందునక్షు నాడులమదూాలమున హృద 
యకమలమున నూ త్ర మే యొకస్రూడును పరమేశస్సరునియందు మాక మే 
మటణీయొుకప్పుడును నుషు వ్లీ నొందు ననుట యా వాకములకు నరము. 

ఈకారణమువలన మై సిద్ధాంతములకు భంగ మింత యెనను రాదు; జ్ఞాన 

మునలన ముక్తి దొరకు ననుట యు క్రియు క్షము కాదు. 

° ఆ, పా, 'సరా-8. 

అవ తారిక : = ఈవిధ ముగ నువు ప్త స్ట్రవస్థను గూర్చి చెప్పుచున్న 

శ్రుకులపై చేయంబడిన యాశ్నేపమునకు నమాధానమును చెప్పూ 
చున్నాడు. 

౩౨౬. తదభావ్రా నాదేషు తచ్చు9లె 

రాత్తని చ. 3.౨. ౭. 
తాత్పర్యమువాలఇట్లు చెప్పుట యుక్తము కాదు. నము ప్త్యవస్థ 

నాడులు వ్యాదయకమలము పరమాత్మ యను సీమదాండుస్థానముల 

యందును గలసియే కలుగును. జీవుడు నాడీమార్షములం బనరించి 

వాదయకనులమును జేరి యందు దహరాకాళ రూపముతో నున్నపర 

మేథ రునితో నేకీభవించి నిదురించును. ఇంతియేకాని యొకప్పూడు నాడుల 

యందును నుజియొకపూడు వాదయక మలమునందును మణియొక 

పుకు పరమాత్తయందు నని కాలభేదముతోో “బ్ర త్యేకస్థానముల 

యందు సుషు ప్రినిం జందండుః శ్రుతియందు నాడ్యాదు లన్ని 

యును నుష్తు_ప్తిస్థానము లనీయే చెప్పబడి యున్నవికదా ! ఆక్రుతు 

లకును బ్ర క్యేక వధియం బే (నౌడులయందు౯గాని వహదయకచులము 
॥ 

నందులాసి ఆత్మ్మయందుంగాని నుషు ప్రినొందు నని వికల్పమును విధించు 

టయంచే) యభిప్రాయ మనుటకు పీలు లేదు. అప్పూడు ప్రతివతుమున 

కును నొ'కపతుమున బాధ కలుగును. వికల్చమునకు “జీవుడు నాడులు 

ముదలగవానియందు నుషు ప్రి జెందిన జెందును లేకున్న "లేకుండును” 

అనియేకదా యర్థము. ఇప్పాడు శెండుపక్ము లేర్చణెను కదా! ఇట్లగు 



రగ బ్రహానూశ్రములు, ఆ-౨, వా-9, నసూ-2, 

టచే నాడులనిషయమున “*నుషు ప్రి నొందండు” అనుపతము నంగీకరించి 
వృదయక ములపశ మున “నుషు ప్రి పి నొందును” అనుపత ము నంగీకరించిన 
నాడీ శ్రుతికి బాధ వచ్చును, ఇక వాడయక నులవిషవయమున నభావ 
వకవ నంగీకరించిన నితర శు శ్రుతులచే హృదయకమల శ్రుతికి బాధ 

వచ్చును. పరమాత్మ శ్ర తికిం సడ నికే బాధ వచ్చును, 

ఈకారణమువలననే గత్యంతరము లేని యొ కానొకస్థలమునందు 
మాత్ర, మే కాని సర్వస్థ సలములయందును వికల్పమును సిడాంతీకరింపరు. 

జేదమునందు యజ్ఞ మును గూర్చి చెప్పూనప్ఫుడు పురోడాళ నిర్యాణవిమయ 
మున (వురోడాళ మనంగా హోోమమునందు వాడంబడు పిండి) గోధుమల 
నుపయోగిం పవలయు నసియు యవల నుపయోగింపవలయు ననియు రెండు 

శ్రతివాకిములు కలవు. వానియభిప్రాయమును విచారించునపష్రూడు వికల్ప 

మ్నియే నిగ రృయింపంబడీయున్నదది. అచ్చట నీని నిర్హయెమునకు( జర్క.ని హేతు 

వులు కలవు, వీిండి చేయుటకు. గావలసినది ఛాన్యమే యగుటచే నావివమయ 

మున గోధుమ ఖై నను యవలై నను బనికివచ్చును. మణియు నది కర్మను 
గూర్చి చెప్పు పకరణముగావున నందలివాక్యము లెట్టున్నవక్షే యన్వ 
యింపంబడవలయును గాని మజీయొకవిధముగ నన్గియింపబడటకు వీలు 
లేదు, “గోధుమలను యవలను గూర్చి పిండిని గల్బించును” అని సముచ్చ 
యార్థమును గల్పించుటకు నవకాశ ములేదు. అట్టు జేసిన ప్ర ప్ర, ల్యేకపదార్థము 
లను 'సిధించు చెండువాక్యములును న ప్రమాణములే కావలయును కా | 

ఈకారణములవలన నాశ్రుతులకు నచ్చాట వికల్పము చెప్పబడియున్నది, 
వ్ర నుత్ శు శ్రుతులతాత్ప్సర్యము నిట్లు నిర యించుటకు. దగిన హేతువు లవి 

యసుశేవు. నముచ్చయార్థమును. జెప్పకుండిన పె పి శు, తు లన్నియు నప 

మాణములే కావలసి వచ్చు నని యిదివజ శే నిపావంచి యున్నారము, 

“ఇట్లు చెప్పనేల? ఈనాడ్యాదు లన్నియు నొక ఒ-కార్భ్థము నాచరిం 

చునవియే. జీవు(డు నువ్వువ్షియందు వీనిలో లీనుం డగును కచాగొఅనియెద 
చేమో వినుము, అట్టికార్యము నాచరించుటకు వీనికి స్వాతంత్ర, ము 
కలదో లేదో యిప్పటికిని నిశ్చయము కాలేదు. ఒక్కవిభ తో చెప్పం 
బడియున్నంత మాత్రమున నస్నియు నొక్కకార్యమునే యాచరించు 

ననుట సిద్ధాంతము శోనరదు. అ టాచరింపనివానియం దును నేకవిభ క్రి కి 

ప్రయోగము కలదు. “ఆపురువు;డు మేడపై కయనగ్భవామునందు మం 
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చముపై  బరుండి యున్నాడు.” అను మొదలగు వాక్యములయందు 
ముఖ్యాధారము మంచమే మైనను మేడ మొకలగువానియందుంగూడ 

సముచ్చయార్థ మున సప్తమి ప్రయోగింపంబడెను కదా ! కావున నేకవిభ 

క్లిపు యోగమాత్ర మున 5 వికల్పపతు ము నిలువనేరదు. నాడులయందును 
వాదయకనులమునేం దును వర మేశ్యరునియందును గూడ జీవుడు నుషు 

వీని జెందు నని నముచ్చయము మాత్రమే సిద్ధాంతము చేయం-బడవలసి 

యున్నది, “తాను తచా భవతో అనుమొదలగు కు శ్రుతీ వాక్టములందు 

బ్రత్యమ్ముగనే నొడీ వరమాత్తులకుం గల నముచ్చయము ప్రకటింపంబడి 
యున్నది, **ఆను తదా నాజీషు నృపో భవతి” అను వాక్యమునందు? 
బ్ర త్యేకముగ నాడులను గూర్చి మాత్రమే చెప్పండి యున్నది కదా!” 
ర్రనియేదవేమో. అంతమొ శ్రమున సీసద్దాంకమునకు పోని రాదు, నాడీ 

మాక్షనున( బర శ్రు వామును  జెందినను శేవుండు సాశులయందు' బయా 

ము ఏ జేసినవాండే యగును కదా! గంగనుండి సముద్రమును జేరంబో 

యినవాఃడు గంగప్ప పె బ్రైయాూణము చేసినవాందే యగును కదా! కావున 

నెట్టును సీనముచ్చయ సిద్ధాంతేమునకు విరోధము లేదు. ఈ శ్రుతియందు 

“నాడులయందు జీవుడు" బ్ర బయాణము జేయును” అని మాత్ర న్ు చెప్పం 
బడి యున్నది కాని “ బహ్యామును జేరు” అని చెప్పంబడి “యుండలేదు 
కదా! 

| మజియు శకేవలనాడులనుంభార్చి చెప్పిన వాక్యము సో తార్థ మైనది. 
ఆప్రకరణమునందు సూర్యరశ్షు అనముూాంమునను * దై వూవాడీ 1 పవలగు 

నాడులమూలమునను బ్రహ్లలోక పొ ప్తి వర్తి ంపంబడ్ యున్న ది. ఆనాడు 

* ట్ర వ్వా నాడి యనంగ పృాదయస్టైనమాన నుండి జీవునకు బ చ్రవ్మాలోక ప్రా పి 

సాధన మసుచాడి. వాద య స్థానమున నూణుంన్నొక్క-నాడులు గలవు. అం దాబ్రహా 

చాడి యొక్క_టియే చ రవమానకు 6 జక్క_లాంబోవును. కకకతం చకా చ హవృదయన్య 

నాడ్య స్తాసాం మూర్ధాన నుభినిశ్ర్రు .తేకాత యర మాయ నచుతత్వ మేతి విస్వ 

స్త్ ్న్యా ఉత్మ్క్మ_౨మణే భవంతి? జు “వాదయనణన నూటున్నొ క్క నాడులు గలవు. 

అందవొక్క_టి ((బ్రవ్వా నాడ మాత్ర మే శిరన్సును జేరెను. ఆనాడి నాక్రయించి 

నిర్ణమించినవాండు ఫునరావృ త్తి తిరహీర ముగు పఅెవాలోక ముం జెందును. తక్కినవాడుల 

గుండా డేవామును విడిచినవాండు కర్వానుగుగవాగ జన్మమాల నెళ్తును” అది యీశా 

డినిగూర్చి (శు శుళులయందు చెప్పబడెను. 



రది బవానూత్రములు, 9-3, పా, నూ-=౭, 

లను నుతించుటవై “ఈనాకులమూాలమున జీవుడు నుషు ప్ప ఫ్రివస్టయందు 

బ్రయాణము చేయును” అని మొదటం జెప్పి వెంటనే “ఆయన కప్పుడు 

నుఖదుఃఖభోగములకు. గారణము లగుపుణ్య పాపము లేవియు నుండవ్రు” 

అని చెప్పుచున్నది; అప్పుడు జీవునియిం దియములు "లేజన్సుచే నౌక్రమిం 

ప[బడును, కావున నాతనికి బావ్యావదార్థగృహాణము లే దనియు నీకార 
ఆఇమువలననే నుఖదుఃఖములుకాని వానికి సంబంధించిన పుణ్య పాపములు 

కాని లే వనియుం గూడ చెప్పుచున్నది. ఇచ్చట లేజళ్ళబ్దమునకు పి త్రరన 
మని యర్థ మైనను బరమేశ్వరుం డని యర్థ మైనను విరోధము-రాదు. 
నుమష్తువస్థయందుః *బి త్తవేగముచే స 'క్వేం, ద్రి యములును శో_క్టీహీనము 
లగు ననుట నుప్ర సిద్దము పన మేళ రుని చ్రాపించినం బుణ్యపాపాదు లంట 

అదు 9 é6 99__6 వన్తుటయు నర్వలా క పసిద్ధమే. మోన తేజః a పరమేశ్వరుఃడే "తేజ 
న్పు న పరమే వ్రరునియందు. శ్ §ం నన శబ్దము ర్రత్యత్ 

ముగ వ యోగింపంబడి యున్నది. ఇ ట్రగుట శ్రుతి స్వ ౦ ల్రివిమయ 

మును జెప్పునదియే కాజాలదు. చెప్పంబడినదికూడ బ్ర వావిమయ మే 
యనియు నిమూపింపయబడెను. నాడులయందుం బ్రయాణముచేయు వాడు 

2 చ గ ॥ అగి ద్రవ్యాప్తా ప్రివలనం బుణ్యపాపన్పర్శము నొందండనిన వ్ర స్తుకసిద్ధాంకము 

స్థీరవడుటకు నింతకంకుః (ప్రబల ప్రమాణ మేది కావలయును? *అపవాత 
చ మ 03 కిక p 09 పాపా హావ + బ్రహాలోకః ఈ బ హాము సర్వ పొపనిర్షు కృ మెనది. 

* పిత్త వేనముచే నిదురయందు యిం ద్రైయమాలు బలహీనము లగును, నిదుర. 

యనునది విశ్రాంతి యేర్పడిన దనువిషయ మందజుకును చెలియును. ఇంద్రియ 

ములకు శ్రోమగలిగినప్పడే వి శ్రాంతి కశావఅయు ననుటయు సర్వజన విదిర చే. 

"కౌర్య వేగమూవలన కృమగలిగినప్పుడు కెవ్ష శ్రిముజనించును. దానివలన పీ త్తదోషమఖి 
వృద్ధి నొందును. అపి చశ్రయు శాంతింజెందుటె నిదురేంతురు. ఆనిదురవళన నంఠమాు 

నక నాపి త్తదోప. మడంగి ధాతువులు (వాకపి త్తే వేవములు) సమము లగును. "కౌవ్రన 
నిదుర సూగియానంతేఎజకు ఆపి తదోవము నాడులయంచే వ్యాపించి యుండునుగావున 
నప్పు డిం ద్రియము శెవ్వియు పని చేయ నేరవు. ఇదియే స్ట ష్నా వస్థయందు గలుగు 
నిం ది యచె"రృల్యమా. 

+ లోకమనయగా వ్ర న్తురస్థితియందు చూడంబడునది వివొరింపంబడునది యని 

మార, మే యర్థము చెప్పవల యును. ఆప్పుడు “బ్రవాయే లోకము బ్రహలోక ము?” 

ఆని యర్థ మేర్పడును. ళో సర్వ జనుల చెను వివారింపంబటడదగిన పొందయబబడదగిన 

గ 
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జాని శ్రుతియం దు న్పష్టముగ నే నిరూపింపంబడి యున్నది కజూ! కావున 

కేవల సొడులనుగూర్శి చెప్పు శు తియు ననక్జిన్థలముల యందు నువ్వ ప్రి పాన 

ముగ జెప్పంబడియున్న పరమేశ పని నిపే.ధంపదిం ఇటు నిపేఫంపకున్న 

నీ శ్రుతికూడ మాక్ష ప్రతిపాదనపరముగ (నుషు_ప్తికాలమున 'పరమేశర్చరుక 
డకుం బోనవుమార్షయును జెల్పుచున్నడి యన్ని నర్థము చెప్పవచ్చును, 

మణేయు వ్యాదయక మలమునుగహార్చి చెప్పుచున్న క్రుతియు నికే 

మూాసిచాంతే మునకు భంగమును గలిగింవదు. పహృాదయాకాకమునుగూర్చి 

జప్ప్వుటకు నారంభించి యాయాకాళమునం చే జీవులకు నుమ ప్రిని "జెప్పి 
వీదప వాదయక మలమునందు నుమ ప్రి నొందునని చెప్పుచున్నది. వాద 

యకనులమనగా లోపల నున్నయాకాశమునకు నావరణ వునుటలో 

సంశయము లేదు. 9 ట్లగుటచే హృదయాకాళశమునందు నుషుప్రినిం 

'జెందు ననినను వృాదయకమలమునందు నుషువ్లినిం జెందు ననినను నొక్కు 

టిమే. ప్రాకారముచే నావరింపంబడిన పట్టణమున నున్న వానిని. గూర్చి 

“వాడా కోటలో నుండును 5 ఆకోటలోనిపట్టణములో నుండును అని 

యెట్టయినను చెప్పవచ్చును గదా! కావున నీరెండు శుతులకు నర్భ 

ముక్క_టియే మైనది, *“దవార ఉ త్రశేభ్యః. ౧. క. ౧5౮" అనుస్థలమున 

వాదయకనులమునందలి యూకాకము పరమేశ్వరుందే యని తెలిసికొని 

యున్నాము కడా! ఈకారణమునళన వాదయకమలనునుగూర్చి చెప్పూ 

శ్రుతి పర మేశ్వరునిగూర్చి చెప్పునదియే మైనది, “తాభిః ప్రతకవనృవ్య 

ప్రగేతతి శే శే” అనుశ్రుతి నాడులకును హృదయకమలమునకునుం గూడ 

సంబంధమును చెవ్వుచున్న డి, నాడులకును పర 'మేళస్తరునకును సంబంధము 

ఆప్పునడి యే ఈుగుచున్న దొ. బక “సత సోమ్యు శ్రా సంపన్నో భవతి” 

అన్మశ్రుతియందు ప్రసిద్ధబహ్మవాచక మగుసచ్చబ్దమే యున్నది కావున 

చాసిసి/హార్చి యింత్గ విచారివవవలసీనపపి 
లేడు. కావున నెట్లు చూచినను 

సొడులును వ్యాదయకములంబును నవ ఛానములు. వర బ్రవ్యామే వ్రథాన 

మగునుషుప్తిస్థానముం 

బ్రహ్మము” అని తాత్చర్య మేర్చడును. ఇట్లుగాక నాపదమునకు చతుర్తుఖలోక ము 

ఆని యర్థమును ఛెప్పినచో యు క్రియా కృము కె నేరదు. సుషు ప్టికౌలనున ప్రతిపురు 

షుండును (బ్రువ్మాలోక మునకు పోలలం డనుట సంభవింపదు "కదా! 
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వుతీయు నిప్పటికి. జేయంజడిన వాదమంకతయు బ్ర వ్యాభిన్నము 
లగునాడులును వ్యృాదయక కులంబును జీవునకు నాధారము లగు ననియు 

జీవుడు వానియందు నిలచియుండు ననియు నంగీకరించి చేయయణబుడెను, 
కాని వా_న్తవస్థితిలో నదియే నంభవింపదు. జీవుడు బ్రహ్మాభిన్నుం డగు 
టచే నాయనకు నాడాష్టదు లాధారము లగుటకు ఏలు కీమో పర మేశ్యరు 

డై నను గల్పిక భేదము నా .శ్రోయించి యా భారము? జెప్పంబడవలసిన 

వాండే కాని వా_న్తనస్థితిల తిల (నాధారము) కానేరణు. ఇ ట్లుండ నానా 

డాస్థదులను నుమపిస్థానములనుగాయ జెప్ప్వుటకు నెట్లు వీలు కలుగును అవి 
జీవునియుపాధు లగునిం ద్రి యాదులకు మా క్ర, శే యాధారము లగును. 
ద్రవము నుమ్వక్రిస్థాన ప మనీ చపూనప్పుడును వేదము జీన బ హ్యభేదము 

ను నోశేశీంచి ఇప్పశేదు. జీవుడు జాగ దాద్యవస్థ సలయందుంగాన్ మేజీయొక 
ప్రూడు గాసి బ్రవాభిన్నుండై యుండీ నుమువీయం దాయనతో నై క్ట 

మెగునని చెవ్పచేదు. ఉపాధ్ధివశ్ మున బూరాస్ట్రవస్థలయందు భిన్ను నివలెం 
వోచుచుండి యాయంతరికరణము లయింవంణగానే బవరూపుం. డగు 

చున్నా(డని బ్రహ్మమే యగుచున్నాండసిమా త్రము 'వ్వినది. బ్ర ట్లుండ 

నాడ్యాదులు నషువా పా స్టధారము లగుననుట యెట్లు ? వీఠకల్చ్పము సంభవిం 

చుట యెట్లు ? 

మతీయు జీవున కొకప్పుడు , బవహ్మాప్రా క్తి లేకపోవు ననుటయు నొక 
ప్పూడు కలుగు ననుటయు నంభవింపదు కస] ఇ ట్లుండ నర్వకాలముల 
యిందును స్వన్వరాపముతో నుండువాడు నుషు _సవస్థయం దోక 
ప్పుడు బ్ర హరూపములోో నుండి మతియొక ప్పుడు లేకుండు ననుట యెట్లు 
సంభవించును, జ్మాగ్కత్చ ప్రపాషవస్థలయందును నుపాధీవళ మునం దద్భి 
న్నుండుగా నున్నట్లు స గానవచ్చుట యే కాని యది వా_స్తవస్థికి కాదు 
కడా. కావున జీవుండు బహ్మమును విడుచు ననుటయే ఇప్పటికిని సంభ 
వింవదు. అగ్ని యుప్షశీస్టేమునుగాని "జలము రసమునుగాని యెన్నటేనకై 

నను విడుచునా ? కావున నక్షవిధముల నిచ్చట వీకల్చమే నంభనింపదుం 
జాగ గు ఏప్నావస్థలయందు లోకులు గహించుచున్న భేదము నా. త 
యించి “నుమ _ప్టస్థివస్థయందు బ్ర బ్రహ్మాప్రా ప్తి కలుగును” అని ఇవ్వటమే 
కాని యవి తేకుండిన జీవ బ్రవ్మాలను వేటు చేయుటకే యవకాళము 
లేదు కదా! | 
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ఇదియంతయు గాక మిపవేము నంగీకరించి నువు వ్రిసానములు 
మూూండనియు నన్నియు జీవునకు నాథధారములే యనియు. గాలాంతరముల 
యందు జీవుడు స్థానాంతేరముల నొందుచుండు ననియు నంగీకరించినను 

గొంచెమువిచారించిన మిోాసిజ్ఞాంతేము నిలునదు. నుషు _క్రీయన:గా బచా 
రములనామరూపకుల గృహీంచు విశేవజ్ఞానము అేకుండుటయే కడా! 
ఇది యెన్ని స్థానములయందును గలుగుటకు ఏలు లేదు. , బ్రహ్మషా క్తి కలిగి 

నప్పుడు మాత్రము “యత్ర త్వస్య నర్వుషవూారై నాభా త్రక్కేన కం 
.వశ్వేత్ ” అను "మొదలగు శ్రుతిచాకష్టముల ననుసరించి నర్వవి కేమవిజ్ఞా 
నోభావమును జెప్పువచ్చును, ఇకరస్థలములయం దట్లు చెప్పుటకు వీలు 

లేదు. ఉపాధిరహీతుం డై నప్పుడు కొని పరమేశొస్టరుని జెందండు; వరమే 
శ్వరుని జెందకురడుననుయములయం కుసాధి విడువడు కదా! ఇట్లుండ 

నొడులయందుకాని వాదయక మలమునంనుగాని యున్నప్పుడు కలుగు 

నవస్థ్ర విచారింపంబోయిన నుహ్వ ప్రియే కానేరదు. అప్పుడాయన యుపా 
త్రిసహితుండయి యుండును, ఉపాధియున్న భేద ముండును 3 భేద మున్న 

“యత్ర, హీ దై సీత మిహ భవతి త దికర ఇతరం పళ్ళతొ అనుమొదలగు 
శ్రుతుల నాశ్రయించి చూచిన వి'కేవవిజ్ఞానముకరాడ నుండును. ఈకార 

ఇమువలన మీరు చెప్పిననాని నన్నిటి నశ్షే యంగీకరించినను మీాసిద్ధాం 

తము నిలునద్క 

“ఇట్లు కాదు. వురువుండు జహూాుదూరమున నున్నపదార్తమును 

జూడనేరండు కదా ! ఇక్లు జీవుండును బడాన్ట్యముల జూడ జేకపోవచ్చును” 

అనిన నదియు నంభపంపనుం జీవుఃడు ప, లైకముగ నుపాధినంబంధ 

ముతోల బనిలేకయే పరిచ్చిన్నుండై. యుండునేని యప్పుడ మా త్రమే 

తనకు దూరనిత మగుడానిం జెలిసికొనలేక పోవచ్చును. అట్టివె లేదు. జీవు 

నకు నుపాఢిఖిన్న మగుపరిచ్చేద కారణ మెద్ది యు లేదు. మజీయు నె ట్లయి 

నను దూర బేళమున నున్న దానిసి? నాసి మజీకొన్ని ఏ జేవకారణముల 

వలన మజికొన్నింటెనిం గాని చూడ లేక బోయినంతమా తీ మున సర్వపచా 

ర ములను జూడలేసివాయడు జొనేరండుం మేరుపర్టతీమును జూడ లేనంత 

మేం శ మున స్వగృహమును గూడం జూడతేండా ? కావున నుపాధివల 

యమా కలిగినప్పుడు మాత్రమే ఫశేవవిజ్ఞా సొభావము చేకూజును. అది 

హ్మాప్రా ప్రివలన మూ త్రమే కలుగును గావున బ్రవ్మామే నువు _క్తిన్థానము. 
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" నాడులు గాని హృదయకమలము గాసి యా బ్ర హ్యములో సమో 

నములు కా నేరవు, పరంపరగా నవియు నువుపా ్యధారముతే మొనను 

ఈవన్తాత్ర, మున గూడ బ ట్రహ్యమును జోలశరవు, వీనిని దెలీసికొనుట 

వలన గలుగువ్ర యోజన సే 'మెష్టైయు లేకు, ఇది ఫలవంత మగునేవిధికిని 

యంగము కాదు, కావున బ్రహ్మని డ్యార్థులు ఏవని ౫ హా ంవవలనసీనపనియే 
జ 

లేదు, లవ్ శీవలము *గుణభూతముతే. 'బహమే వ ధానముం అశ్షే యె 

తీరవలయును, ఆయనను నువు కి క్తి స్థానము? సజుంగుటచే బవాుప్ర యో 

జనములు కలవు, జీవుండు పర మేళ్వరరూపుండే రకూనుటయు నపాధిర 

ల చై నచోం దతుణమే పద మశ రుసిరకుం చేకిఛవించు శనుటయు 

నుషు ప్ర _ప్పస్థవస్థయందు జ్యాగృత్స ప్రవ్నవ్యవవయు నడంగునశ్లై మోయ 
వస్థయందు సర్టవ్య ఇవహోరములు నడంగు ననుటయు నుపాధ్. శ్ర్రాంతికల్చ 

త్రమే యగుటడే నస్తననాథ మున క త్రరతుణమే ము కీ యనుటయు సీద్ధాం 

తమగును, కావున నెట్లుయూాచినను ౪ జవబహామే నుషు క్రిస్లానమ్యు 
లం ఆటే షు_ప్రిస్థ 

అం. వె ఆర్త టా. 
శ 

అవతారికవి-- అట్లు సరగిఏివయములను సిక్షయించి యో, క్రింది 
య గక Cd 

నూ క్ర ముచేం బబోధమును వర్షింపుచుం బై. సిడాండమునే మతశియొక 

యుక్రిచే నిరూపించుచున్నాండుం 

౩౨౭. అతః ప్రబో ధ్ ఒస్త్యాల్ . 3,౨ ౮ 

తాత్సర్భ్థముః-మతీయు శ్రుతులయంగదు మెలకువవచ్చిననానినిం 

గూర్చి విచారించునప్ప్వుడు “ ‘కుత వత జూగాత్ ? ఈజీవుం డెచ్చటనుండి 
వచ్చెను” అను ప్రశ్న మునకు కాం థాగ్నోః ముద్రా విన్ఫులింగా ఏవ మే 

వై తస్మా చాక నః సర్వే ప్రా ప్రాణాః వ్యుచ్చకంకి $s ల నుండి చిన్న చిన్నమి 

దుంగుతు లెగయు న టప ఏక మేకష్టరును మండియే జీపులండఆు నెగయుదురు” 

అసి సమాధానము ఇప్పంబడ్ యున్నది. జీవులకు నాత్త్యనుండి నికర్రమము 

స్వాభావిక నుసి యుదేలశింవఃబడీనది. దీనికి గూడ నాక నుమ ప్రి ప్తిస్థాన 

ఖ్ 

* గుణభూతేము=అ ప, ధానమా. కొంచెముపోలిక ఇా్ర్రయించి ళన 

బారి అగ్నిహో ఈుండు” ఆనుమొద అగువాక్యమాలయందువ తె సంపూర్ణ ముగ బోల్చి 

చెప్పుట. (గణము. ౬జీ. పే, చూ.) 
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నుగుటయే కారణము. కాకున్న చో నొకవ్వూడు “జీవుడు నొడులనుండి 
వెలుపలికి వచ్చును” అనియు మతీయొకప్పుడు జీవుడు వృాదయకమ 

లమునుండి వెలుపలికి వచ్చును” అనియు మాత్రమే చెప్పండి యాండ 
వలయును గదా! కావున మెలంకువనుగూర్చి చెప్పు శ్రుతుల నాశ్రయిం 

చిచూచినను సీవివయమే సిజాంత మగును జీవ్రండు నుషు_ప్తష్టవపస్టయం 

దుపాధిలయ మగుటచెేం బర మేశస్టరుసియం చేకీభవించును. నంపూక్ష 

ముగ నపద్వు నింపలేదు. కావున మజిల జాగ్రదవస్థ నొందును, తత్వ 

జ్ఞానమువలన నాయవిదర్థినళించె నేని స్వస్వరూపముతో నిలుచును. ఇదియే 
హు. క్తి ఇది కొర సాధ్యము కాదుం 

తో అడ జ జ ౩. క ర్యానుస్త ప్రత్యకే రణము. 

విషయము, సంటబేహాము:---ఈయధికరణమునందు జూగ్రదవస్థకు 

చురల వచ్చూవాని స్వరూపమునుగూర్చి విచారింపంబడును, “నును పవ 

నస్థ జేజీవుఃడు చెందునో యాతంజే మరల జాగ్యదవస్థకు వచ్చునా! "లేక 

నియనుములేకుండ  నెవ్వండో మజియొకండు వచ్చునా” యను *విశ 

యము నిపర్రింపంజేయయిుడును. “జీనబృవ్యాములకు నభడమును జిప్పు 

వారు కొవునం గల్పివభేవము సంగీకరించినను జీవుడు న్పప్నపచార్థముల 

వంటివాండే యగుటచే శూన్యరయావు(డే కావలసినచ్చును. కావున వాసికి 

మెలంకువయీ నంభ వింపకపోవుటచేక నజై పతులనుతమున నియధికర 

ఇమే యుండంగూడదు, వారిమతము ననునరించిన నుహు వ్రియే' ముకి 

కావలయును గదా!” ఆను భాన్క.రాచార్యులనముతేము నిరాకగిరిప[బడు 

ను “అజ్ఞాన వునునడి పారబూొర్శి క స్థితిలో సత్యము కాకున్న ను వ్యాన 

వోరిక స్థితియందు సక్య మే. అది మూ:డనస్టలయందును జీవు నాళ్ర 

యించియీ యుండును. నుష్రుష్ణ ్థివస్థయందు నంతణికరణము మా శ్రమే 

నశించును గాని యవిద్యు యట్లు కాదు, ఆయంతేకకరణ మే జీవున కుపాధీ 

శాసన నది . లయ ముందయగానే యుపాధిరహీతునివ లె నాతండు పరమే 

శ్రషగుసియుం జీక్రీభావము నొందును. అవిదాష్టనాళ ము కలుగలేదు 
_ షష లా 

ళీ 

గ వశయముజ=సంశయము, 
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కావున మరల జాగ దవస్థకు వచ్చును. మవోకాశములకంతు భిన్నము 

'కాకుండియు నుటొకాశ మెట్లు తద్భిన్నముగా గమనాగమనముల 

నాచరించునో య్లు జీవుండును నంతరికరణోపాధివలన గవునాగమన 

ముల నాచరించును నంస్కారవశమున నాయంతరికరణ మెప్పుడు 

లీనమగనో యష్రూడు (నుష్టుప్త ఫ్టవస్థయందల చాను న్వయముగ లీన 

మెనట్లునుు ఎప్పుడు హారల వ్యవవో రాభిముఖ మ మగునో యప్వుడు 

(జాగ్రదనస్థయందు) వ్యవహో రాఫముఖుం డై డె నట్లును దలంవంబడుచుండు 

నులి ఆనువీషయము సిద్ధాంతేము చేయ (బడును. ల 

సంగతి:----వూ రాగ్టధిక రణమున జీవునకు సంపూర్ష్మ సుగుపరమేశర 

5 కష్టము. చెప్పండి యున్నది, ఈంకుధికరణమున చెలంకునను గూర్చి. 

విచారించుటచే నొజీవపర మేశ్ గ్టిరులకు (గల కల్పిత ఫదము వర్శింపండును, 

కావున నీలెంటికిసి (రెండధికరణములకు? ౫లఅసంబంధ మోాకారణమువలన 

నాశ్రయాక్ క యిభావనంబంధి మగును. మతేయు బూారాగధికరణాంత 

మున“ జీవుడు పర మేశ్వరు నుండియే నిర్షమించి నని చెప్పబడి యుండు 

టే నాతనికి(జీవునకు) న పరమేశ్వరుడే నుమ ప్తీస్థానమని నిరూపింపంబడి 

ను నదీ అని సిస్థాంకేము చేయంబడెను. అది యుక్తము కాదనియు 

జీవున కేది నుషు _ప్తిస్థాన మైనను బర మేశ్వరునుండి యెప్పటికష్రూడు క్రొ త్త 

జీవులు జనించి జూ గ్ర దవస్థ్రయందు. 9 వ _ర్రించుచుండనచ్చు ననియు సశ 

రణమునఅన* బూ హ్యధికేరణమున షోప: పెడినవోవము లన్నియు ను 

యుండు ననియు స హేపము వచ్చును. కావున నీశెండధికరణనులకునుం 

గలనంబంధ మూ షేపసంబంథధముకూడ నగును, ఈనంగతితోం బూర్వ 

పతముకూడ నిట్లు వచ్చును, 

పూరసప కము:--నుష్తి నొందినజీవుండే మరల మేల్కాంచు 

నకుటకు వీలు తేదు. ఆచిండవస్తలయందును జీవులు పరస్పరభిన్ను లయ్యే 

యుండవలయును, నము,ద.మానందు వె వంబడీన జలవిందువు సముద్ర, మే 

మైనపిదప మరల చి న త్తంబడినప్పు డదియే. వ వచ్చుననుట నంజేవాస్పద 

మగున బహధిలయముే! బరకేశర్షరునియందు లీనమై పరమేళ్వరుండే 

ఇయెనపిద వ వాజీవుండే మరల జూ, గదవ పస్థకువచ్చుననుట 'నంశయాన్సదము. 

కావున 'నేజీవుండు పూర్వదినమున నుబ్యేప్పినిం జెంజెనో వా(డుమాత్ర, మే 

మరునాడు మెలంకుత నొందు సనుట యు _క్రీయు కృము కాదు. 
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జ, పొ-౨,. 'సరా-౯, శ 

'"తారికః_అను నీయావ్నేపమును నిరాకరించుచున్నాండు 

ఆప € అధ -=౨ స ఏవ తు కరానుప _తిశబవిధి భం. 
శీ ౫9 ® ధభ్య 

౨ ఏ క 

= శక్త రష్ట ము, =: ఇట్లు చెప్పుట సరికాదు. వూర్వదినమున నువు ప్తి 

ల జే నియమము బరదినమున మెలకువ నొందును. ప్రతి 

Pu బరారగ దినమున గొంత గం జేయంబడియున్న కర్రను బర 

శా -చరించుచున్నా ౭కు గదా! నిన్నటి జీవృువకంకు  నేఃటిజీగ్టండు 

మెంప్రై వేని చాని నెట్లాచరింపలలండు ? ఒక్కాలడు చేసి కొలత 

కన్న_కర్ళను మజియొక్క. డాకస్కికముగ (అనంాం జేయుచున్న 
శొాాత్షక యు. బరులనుండి యైన నానివ యమును గ్రహింపకయు) 

ననుట ఇయనుభ వవిరుద్దము, అప్పుడు ప్రతివానికీని లోకమునం 

జనులును జేయుచున్న కారము లన్నియు: బెలినియుండవలసి 
కాది విగుష్టము కడా! కావున నీకారణమునలన అెండుదినముల 

జకొక్కజీవుండే యుండవలయునని తోంచుచున్నది, మతియుం 
డూను పూర్వదినమునం జూచినపదార్థము మజునాండు “నేను 

స చయూాచితిని అని సృరించుచున్నాఃడు, నేను నిన్నటివాండ సే” 
జెకాానుచున్నా(డు. ఇదియు నిదురించు వాం. డొకడును మేల్కొ 

ఎ చముజిమొకండును నైన సంభవింపదు. “పునః ప్రతిన్వాయం 

అ జ్యా దృవతి బుజ్జాంతా మైవ 4... ..సర్యాః ప్రజా అవారవా 

వై _ఏళం బ్రహ్మలోకం స ఏందంతిి=ోనుముప్తీ ముగిసినవిదపం బ్రతి 

3 నియమముగ వానివానిళరీరములయం జే మెలకువ నొందును, 

నువెన్నజీవుండు మెలకువ. వచ్చినప్పుడును బులియీ యగును, 
౭క్ వ్రులును నుషుష్వ రవస్థయ ౦దుః బర మేళ ఏరునిః జెంచియు నావివ 

నవిద్భాశేమసువలన బెలిసికొన లేరు,” అను మొదలగు శ్రుతి 

లును నీవని మయము నే నిరూపించుచున్నవి, ఇదియంతయుల గాక 

 వ్రైచస్థ నొందినజీవునకుం బునరుక్థానము లే కుండు నేని వానిని(/ూర్చి 



06 బృవానూ త ములు, అ, పా నూ-౯, 

వేదము హితాహితముల విధించుటవలనం గూడ బ్ర యోజన ముండదూం 
చతివాండును సిటురింపంగా జే ము కం డగసచుంచును గడా! కావున 
నట్లును ను షు_ప్తిజా గ దవస్థలయం దుండుజీవులు ప పరస్పరభిన్ను లు కారు = 
యజ్షాదిక ర్యృలకుంగాని యుపాసనలకు. గాని చిరకాలమునకు ఫలము కలాం 
గును, ఒక దినమునశే ముక్తిని. జెందువానిసిం గూర్చియే యట్టివాని 
నుపచేశించుటవలనం బ్రయోజనము లేదు కదా! 

మజీయు నొకజీప్రండు న నుషు పి నొండిన మజీయొకజీవుండు మేల్కాలణ 

చవచ్చు నంటిరి కడా 1 ఆజీవు (మేల్కాంచుజీవు) జెన్పుండు ? బద్దుండా క్లో 

లేక ను కుండా? మొదటిపక్షనము నాశృయించిన *మతియొకళరీరమున 

సిదుదించి ) యున్న జీవుండు ప,కృతిశరీరమున మేల్కనును అనవలయును 3 

అప్పు డాళరీరమునందు (మేల్కనినజీవుడ వచ్చిన శరీరమునందు) వవజో 
రము లేకపోవలసీ వచ్చును. ఈదోవము పోవుటశకై యొకశరీరమున నిదం 
రించుజీవు.డు నుటీయొకశ రీరమున మేల్క_నుననియు నాళరీరమున నిడురిం 

చువాండు మొదటిళ రీరమున మేల్క_నుననియు జెప్పినను బ్రయోాజననుం 
డదు, దీనివలన లాభ మేసి? నిదురించు పతివానికిని మెపంకువ కలదా 

ఇంతమాత్రమునకు “వళ రీరమున నిదురించువాః డాళరీరమున మేల... 

నడు అనిచెప్పి మూరు సాధించిన యధికలాభ మేమి? న నువు ప్రి నొఆడా 

నవానికీ( బునరుక్రానము తౌ దని సాధించీనవో. నొంతలాభమును నంవెోా 

దించినవార లగీదురు. అప్పూడు మోతము సాధనములతోం బని తేక 
సగితస్పిద్ద మగును గదా! కావున నెట్లు చెప్పినను మొదటిపతు ము (బద్దం 
డే మెలశువ నొందు ననుపతు ము) నాళ్ళయించిన మోకు: బ్రయోజ 

నము లేదు, ఇంక్ రెండవపర్ మూ నా శ్రయుంచినను బవాుదోవము కా 

వచ్చును. ముక్తులకు నంసారప్రా పి కలుగుటతే వీలు లేదు వపదార్హ 

మైనను నలించిన మరల రావచ్చును గాని యజ్ఞానము మాత్ర ముట్లు 

రాదు. ఈకారణమువలన నాయజ్తానము వోయినవాసిక్షి నజ్ఞాన కార్య ము 

బంధ మెస్పటికిసి గలుగుటకు ఏలు లేదు, కావున మజిమయొకజీవుండు మఆకె 
యుకళశరీరమున మెలకువ నొందుననుట మెట్లును యు కియు క్షమం 

కాదు. ఈకారణమువలననే పునరుక్లానము( జెందువా(డు పరమేశ ఈ = 

డనుటయు నంభపింపదు. ఆయన నిత్యము కుడు కడా! మజియు చేదిను 
మున కాదినము క్రొ త్తక్రొ త్తజీవులు జాగ్రదవస్థకు వచ్చుచుందకేణు 



బృహ్హనూత్రార్థచం ద్రిక - కర్మానున్ల ఎత్వధికరణము, 3, ర్ట 

వారందజును డామాచరింపని కర్మలే ఫలముల ననుభవింపనలసిన వార 
లగుదురుు అఆచరింపంబడిన కర్త ల ఫలముల నమభవింపక వ వలసినవార 

లగుదురు. బ్రదియు విరుదమే క కదా! కావున నెట్లు చూచినను ను 
జా గృతలయందలిజీవులు థిన్నులు కారు. 

మజియు “సము దృమధ్యమున వై వంబడినజలవిందువును మరల 
నెకుటకు వీలు లేనట్లు పర మేశరునియం  చేకీభవించినజీవుసి మరల వేటు 
వేయుటకు వీలు లేదు” అనుపూర్వపకుమును గూర్చి కొంత విచారిం 
తము. - అచ్చట జలవిందువును వేజుచేయుటకుం దగినకారణ మెద్దియు 
చేదు. కాని యిచ్చటమా త్రము కలదు, జీవం డవిద్యచే నొవరింపంటడిన 

వాడు; ఈశస్టరుండు నిర లుండుం జీవుడు భేచాభిమానముచేం గర్శల 
నాచరించువాండు; ఈశ్వరః డద్వితీయుండుం ఈకారణములను బట్టి జోవే 

శ్వరులను వేటు చేయవచ్చును. మూఢుః డట్లు చేయ లేకపోయినను వి వే 
కవంతుండు చేయవచ్చును. పాలు నీరు కలసినప్పూడు మనము (మను 
మ్యలు) వేలు చేయలేకున్నను హంస లట్లు చేయును దా? కావున 
జీవుడు జలబిందువువంటినాండు కా నక్క లేదు. 

మజణీయు జీవుండనంగా. బర మేళ్వరభిన్న  మగుర్రా త్తవదార్థము 
కాదు. నుహోకాళశమునకు భుటా ౪*ళమువలెం బరమేశ గరాసకు నంళేభూ 
తుడే. సుటాకాశ మేరీలిగా నుపాధినం బంధముచే మవోకాళమునుండి 

వేబుపజరుటకు వీ లగుచున్నడో య క్షు జీవుండును నవిదోర్టపాధిచేం బర 
మేళ ఏరునుండి వేజుపజచుటకు పీ లగుచున్నా (డు ఘట మున్న ంతవతికు 
నాఘటాశకాశ మేకముగచే వవవారింవ(బడున ట్లుపాధి యున్న ౦తవణుకు 

జీవుండును నేకరూసముగనే వ్యవహరింపంబడుచున్నాండు. ఒక్కంయుపాధి 

యందుం గలనుఖదుఃఖముల ననుభవించుచుండునంతవజకు “*ఈజీవుం 

డొక్క-(డే” యని వ్యవహారము ప్రవర్తించుచున్నది. మజీయొకయుపా 
ధీకి. బోయినప్పుడు “వీ(డు మజిమయొక్కండు” అనువ్యవహారము జరగుచు 
న్నది, నో స్తవస్థితిలో జీవ్రునకు నుమ _ప్తిగాని మల(కువగాని లేదు, 

యుపాధి యగునంతఃకరణ మున కు సంబంధించినవి యే. అననం 

తనవ్యాపారముల మాని సశేషం ద్రియముల న్లోపసంవారించి. స్వకారణ 
మున 'విశ్రాంతిశై_ లీన మైనప్పుడు సుమ ప్రి సంస్కారవశమున మరల వ్యవ 

హో రాభియఖ 'నుసటయే మెలంకవ, ఇ ట్లయినను - నంతఃకరణధర్త్మముల 
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98 ర్రక్ఞాకాత్రమలా అ.9. పాం నూ 

జీవ్రనియం జోరోవించి నుషుప్రిప్రబోధముల జీవునివానినిగాల జెవ్వూ శా 
న్నారు, కావున నుపాధులుమ “స్త్ మే భిన్నములు కాని జీవునికి భేద మూ 
లేదు, ఇ ట్లుండ మెలంకున నొంహాటకు మూత్రము క్ర త్త త్ర జీవుం కలా 

నుండి వచ్చును ? కావున నెట్లును మివాదము ఎ సిలునదు ? పూర్వాధికర 
ణమునం జూపంబడినదోవములు రావు. ఇట్లు నిరూపించుటచే జూగ్రృ ళన 
దస్టవస్థలయందు జీవుడు సాశీ యని శేలినడి ; సాశ్నీకిని వానిచే బూడం ౭ 

డువదార్థములకును సంబంధ ముండుటకు వీలు లేదు కావున నాతల 

ప్రపంచమునకంకె భిన్నుం డని సిద్ధాంత మైనది. 

అ. ము ద్లేజర్టసంప త్త్యధికళణము. 

విషయము నంగతులు;:---అవపా వ సావమువలనం ,బాసాకుక 
థ్ ఓం Jo 

సంగతిచే నీయధికరణమున మూర్భావస్థాన్వయాపము వివుర్శింపంబడు న = 

నంజేవాము, పూరషివకుములు?-లోకమున జా గృత్స వప్ననువఖా 

వ్రులును మరణంబు ననునాబ్లవస్థలు మాత్రమే ప్ర సిద్దము లై యున్న కమి = 

వేదమునందు నశ్లే ఇచెప్పంబడియున్నవి. కావ్ట్న మహార్చయనునదియు మినా 
లోనే చేరవలయును. ఆందును *వి శేమజ్ఞానములు శేకపోవుటచే నుషుు శ్రా 
వస్థయంచేీ యంత ర్భావము నొందును. ఈకారణమువలన మూార సాల 
గూర్చి ప్ర, త్యేకముగ విచారింపవలసినపని లేడు, నుషుప్త సనస్థయందు చేడు 
వణంకు మొదలగునవి మూర్భయందుం గలవు కడా! "యనియెద'జేవెూా 

య ట్లయినను విరోధము లేదు. నిదురనుండి మేల్కాంచినవారిలో. గొల 
దజు “నాళరీరము శేలికగా నున్నది చేను బాగుగ నిదురించితిని” ఆని 
చెప్పుచున్నారు. మణీకొందజు “నాకు రాత్రి నిదుర బాగుగ నుండ లేడు. 
నాళ రీరమంతయు భౌరముగనున్నది” యని మతేకొందజు చెప్పుచున్నారు _ 
ఇ ట్లయినను నానుషు _ప్త స్టైవస్థకు శేదము రానట్లు వణణు ముదలగునము 

యున్నను మూర్భయు సుష _ప్ప స్ధివస్థకం'కు భిన్నము కాదు. అవయవమూ 
లకు భారమును జులకందనమును గలిగించు నువు ప _వ్ప సవస్థలవలెణే వత 

* నీశేవజ్ఞానమా అనగా నావమురూ పాధినహిర మాగం బదార్థ మాలను ప ప్ర తేల 

ముగ గ్రహించగలజ్ఞానళులు, 
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కును గలిగించు నుషువ్రికూడ నొక్కటి యుండవచ్చును గడా! కావున 
సీయధికరణమే యనవనరము. 

ద్రం ఠి పొ-౨, సరంూ-౧ ౨ 

అవతారిక :-..-అనువూర్వపత,.ము ఖండింపుచున్నా (డు. 

3౨౯, ము గ్లెఒర్ధసంప త్తిః పరిశెపాల్ , ౩.౨.౧౦. 

తాత్సర్యము?-- ఇట్లు చెప్పంగూడదు, మూర్భకును నుషు క్తికీని 
భేదము కలదు. వి శేవజ్ఞానము లేకపోవుటచే రెండును సమానములే మైనను 
నభిన్న ములు మాత్ర ము 'కాచేరవు. విశేవ జ్ఞానములు సమానములుగ 

నున్న ంతమాత్ర, మున స్యప్నజూ గ్రదవస్థ లేక నుగుచున్న వా ? నుమ_ప్తవ్ట 

వస్థ రో మవలనం గలను ; మూ ర్భావస్థ దెబ్బ మొదలగువానినలనం 

“లుగును. నుషు _ప్త స్థవస్థయందు విర్త్రాంతకై బ్ర బ్రహ్మాప్యా ప్రి వి కలుగుచున్నది, 

మూర్భయందుం గలుగు, హాప్రా్తీ మరణమును కలిగించుట. యీర్పడు 
చున్నది. మూర్భనొందినవారిలో బ్రతుకువార లనేకు లున్నను మృతి 
నొందువారలలో మాకము మూూర్భసందనివారలు లేకుండుటచే నిట్లు 
చెప్పుబజే నని తెలినిఫావవలయుని నుజేయు నువు _వ్ష్యవన్థయందు 

ముఖము ప్రసన్నమై కన్నులు మూతబడి యాబ్ళూ పనసిశాక సములు 

సమానకాలములుగ వచ్చుచు శరీరమునందు వణకు మొదలగునవి లేక 
నుండును ; మూర్భావస్థయం దన్ననో ముఖము వికారమై కన్నులు తెరు 
వంబడీ యుచ్భాప్టసమారుత మొకప్వుడు సమానముగను మజీయొకప్పుడు 

దీర కాలమునకును వచ్చుచు శరీరమునందు వణకు గలిగి యుండును, 

ఇట్లు కారణములు, ఫలములు లశీణములున్ము బరన్సర విభిన్నములై 

యుండ నీరెండవస్థలు నొక్కటి యగుట యెట్లు? నిదురించిన వానిని చేత 

తోందట్లి మాత్ర చ లేపవచ్చును; మూర్చిల్లి నవానికి బె _త్రములతో ఇాద్ 
ననె నై నను మెలనశువరాదు. లోకమునందును “క్ు మూర్చిళ్లెను. వండు 

నిదురించెను” అని వ్యవహార భేదము కలదు. బ్రదియు సాయవస్థలు భిన్నము 
లైననేకాని సంభవింపదుకడా ! కావున నెట్టును నీమార్భ నుషు ప్రిలోయ 

చేరదు. ఒకనుషు_ప్త ఫ్టైవనన్టయం టే శరీరలాభువమును గొరవమును గలిగంచు 



100 బహానూశ్రములు, ఆఅఆ-3, సో నూ=గ౦, 

నవాంతర భేదము లున్నను (వానికి నిమి  తలత్షణాదు లొశక్కూరీతిగ నే 

యుండుటచే వానికీ వరస్సరభేదము కలుగదు. 

ఈమూర్భ జా గ్ర దాద్భవస్థలయం జేకీభవింప దనుట మాకును 

సమ్మతమే, “ప్ప ఉీయవ్థ జా గ్ర దవస్థలో? జేరు ననియెదము, ఏదియోా 

ఇమొకవిమయమునందు దృఢ మససంకీల్పము కలవా డితరవివమయముల 

నెటుంగక నుండున్లే నా ర్భావస్థణ జెందిన వాడును నన్యవివయముల 

నజుంగకున్నా (డు, కావున  సీరెండవస్థలు నొక్క_టియే కావచ్చును.” 

ఆనియదబాయేమి ? ఇట్లు ప్రశిజ్ఞ నువిడిచీ జయేచ్చవచే మతాంతరము నా 

శ్రోయించినను మిపజ్ము నిలువదు. మిరు చెప్పిన యేకా గ స్థితికీని 

మూర్చకును ననంతముగ భేదము కలదు, జ్యాగృదవస్థలో నున్నపాండు 

ధనుర్విద్వు నభ్యసించుట మొదలగు వానియంద: జి “శము ప్రవేశించి 

యుండుటచే నితరపదార్థముల నె కెజుంగలే కున్నాడ్ో యశ్తే నమూర్చి 
తుండును దెబ్బ మొదలగు వానివలనలలిగిన మూరాహేతు వె న మహో 

దుఃఖము ననుభవించుచు నందు వ్యాపించినచి త్తము: గలిగి యుండుటచే 

నన్వము నొఆుంగలే కుండు ననుటకు వీలు లేదు. జూ గ్రదవస్థయం దున్న 

వానికి జ్ఞానమును గలదు; మూర్చితునకు లేదు. దీనికి దృష్టాంతము: ఏకా 
గ్రస్థితిని విడిచినపురువుండు “శే నింతవజుకు ధనుర్వి ద్యాఖ్యాసమునం టే 

లన నగుటచే నన్యము నెజుంగ కుంటిని” అని చెప్పును 3 
మూర్భనుండి మేల్కాంచినవాండు “శే సింత్రవణకు నంధకారమునం బడి 
యుంటిని” అని చెప్పును. మటీయు నెంతయేకాగస్థితి యున్నను జాగద 

వస్థయందు చేవాము కూర్చుండియే యుండును? అప్పుడు మన సాక 
పదార్థమునే ఛ్యానింపుచున్నను వ్యవహా రాభిముఖమై యుండుటచే శరీర 

మునో నిలువయెట్టును. మూార్భావస్థయం దన్ననో యది. క్రిందం బడీ 

షోవున్యు అప్పుడు  నునన్సు లీనమై పోవుటచే శరీరమును ధరింపంబాలదు 

ఇట్లు భేద మనంతముగం గలదు. కావున నేకాగ్రస్థితియు మూర్భయు 

నొక్కు_టి కావు, 

ఇక స్వప్న మరణావస్థలు రెండు మాత్రమే కలవు, వానియందును 

నీమార్భ యంతర్భానము నొందు ననునాళ్ లేదు, స్వప్న పదార్థముల 

గాంచవలయు ననినను చన్నుం దాను బెలిసికొనవలయును గావున్ చిత్త 
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ముండవలయును. కావున నవిరెండును 'లేకపోవుటచే నిది న్వప్నావస్థ కానే 
రదు, ప్రాణంబును నావిరియు (అనయా నున్షన్సర్శ) నుండుటచే వరణావ 
స్థయు( గానేరదు. మృతింజెందినవానికి నీరెండు నుండవు, ఎవ్వండై నను 
మూళ్చిల్లి నవ్వడు “యిది మరణమా ? మూర్భయా ? యని సంశయము 
కలిగినవారు వేడిమి కలదా? లేదా? యని తెలిసికొనుటకై హృదయ 
మును స్పృృళింపుచున్నారు; ప్రాగాస్థ్రితి నెజుంగుటకై వాసికాద్వారముల 

నంటుచున్నారు, అచ్చట బాయుసంచార ము గానవచ్చెనేని “యిది మూ 

ర్చయే” యని నిశ్చయించి మెలంకువ వచ్చుటకై యావధముల నువ 

యోగించుచున్నార్వు. లేకున్న “ఏండు మృతి నొంచెన అని యు త్రరసం 
స్మారములం' జేయుచువ్నారు. కావున నిది మరణావస్థయందును జేరు 
ననుటకు వీలు లేదు. ఇట్లు జాగశ్స పష్ననుమ ప్రి వీమరణములకం'తు భిన్న 
మగుటచే నీమూ ర్భావస్థ మై 'మొదవదియే. 

దీసికి నర్గసంప త్రి (రొంచెపుం చుమిం చుగం బరమేశ్యరుసియందు 

లభకుము నొందుట) యని “పేరు. “ఇ చట్రేల చెప్పవలయు? ఈయనస్థయం 

దును బరిపూర్ణ | బ్రవ్మాప్రా ప్రియే కలుగవచ్చును. ఆర్ధభాగము మాత్రమే 
కలుగు ననుట నంభపింపదు, నుషు _ప్త ఫ్థివస్థయం "జక బ్రవ్మాపొ ప్రి కటు 

గునో యిచ్చటలిహాడ న నట్టి చే కలుగవలయు ను, నుషు “ప్తస్థవస్థన “గూర్చి 

“సళా సౌమ్యూ తదా సంపన్నో భవతీ, 4న నుకృతం న దుష్కృతం” 

“నుమ ప్లికాలమున జీవుడు పరమేళ్వరునియం జై కము నొందును... 
=.అకాలమున( బుణ్టపాపములు వానికి నుండవు అని శతి చెప్పుచు 

న్నది. ఇట్టిస్టితి మూ ర్భావన్గయందును కలదు ; అప్పుడును పుణ్యా పావసం 

బంధ మింతీయును లేదు కడా!” అనియెదవే మో సత్వ మే, ఆమరా రా 

నస్థయందును నంతీరికరణము నశించును కావున నుపాధి లేకపోవ్రటచే 

జీవుడు మూర్భావస్థయందు బ్రహ్య్మమునం గలయవచ్చును. ఈనిమయమున 

(ఉపాధి లీన మగు సనువిమయి మున) సీయవస్థకు నువు_ప్రితోం బోలిక గల 
దని యిదివజ కీ చెప్పీ యున్నాము. ఇణ నర్భసంప _త్రిళ బ్ఞమునకు నర్ధ మే 

మనిన వినుము. నుషు ప్ప ఫినస్ట్థయందువలెనే మూూర్భయందును జీవునకు. 
బర బ్రహ్మాముతో నె నై కము నరభవించినను నితరవివయములయం దీమూ 
ర నుమ ప్రి వీకంకు భిన్నము కదా ! ఈకారణమువలన మాత్ర మే యిది 
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యర్థసంప త్తి యని చెప్పబడును. సంప త్తి యనంగా బ్రవ్వాప్రా ప్తి యని౭కేం 
యర్థ మైనను దానికీ నుమ క్తి యనియే యిచ్చట నర్లము  ఇవ్వవలయును 

వో థి 
అర్థనం ౦ప త్రి యనగా సగమునువు పి యని యర్థము కావున మై జేయల 

శీనయాశేవము నూమతమునకు ౪ భంగనును గలిగింవచేరదు. 

వుజియు “ఐదనయవన యెచ్చటను బ్రసిద్ధముగ లేను” అనుట యూ 

యు కము కాదు. అది (ప్రతిదినమునందును బ్రతిజంతువునకును నియత 

ముగ వచ్చునది కాకపోవుటచేం బ్ర బృసిద్దముగ తేద అ ట్లయినను లోకమూా 

నందును నోయు"క్వేదమునందును సీయవస్థయు* బ్ర బ్ర సిద్గమయి యున్న లా 

కావున భాపకుమున నేదోపషంబును లేదు, నంజీయ్ ప్నిని సగమునుషూహ్తీ 

యనుటచే నొకవిధముగ నుమ ప్త స్ట్రిసన్థయం జీకీఛభవింపంజేసియే దినిని 

గణింతురు. కావున నవస్థ లై దు. వవాల్ళ్ భిన్న మైనను బరస్పరభిన్న మూ 

లగుష్పథివ్య్వాదులు ద్రవ్యసామాన్యమున చేకీభనించినట్లును, భిన్న జరా 

లగువ్వ కులు జూతియందుం జేరినట్టును నుము_క్రియందుం “జేరును, కావున 

నిందు దోవుము లేదు, 

ఇట్లు మూర్చ యనునవస్థ యొక్కటి యధికముగ నుండుటాకో 

ముముతీఎు పగువాండు జాగ్రచాదీ భ్రాంతిపరి త్యాగమునవై. ప్రయత్నిం చూ 

నశ్తు వూ ర్భాపరితాష్టగమునకై కూడ _ప్రయత్నింపవలయును. సరా 

వస్టలును మనస్థితిభేదములచే వచ్చునవియే కావున వానికి జీవ్రనితో సం 

బంధ ముండదు. అంతేధీకరణ మింద్రియముల వురాలమున చావాన్టప యూ 

ర్థముల గ్రహంచుట జ్యాగ్మదవన్థం స్వతంత్రముగ నే 3ల్పితీపదార్థమం లూ 

గహించుట స్వప్నావస్థ, క్రనకారణమునం౦దు లీన వుగుట నుషు ప ఖై 

వస, అట్లు లీనమైనను గమనోన్ముఖ (దబేవోంతరగమనోన్తుఖ) మణుల 

వరా ర్భావస్థం ఈ చేవామును విడిచి మజియొక జేహము నాశృయింయి 

చుట మరణావస్థం ఇట్లు అన్నియవస్థ లును నంతటకరణసంచార భేద 

లనలన వచ్చినవియ యగుటచే నంతరీకరణసావీ, యగుజీవునితో సంచల 

ధింపవు. జీవుండు స స ప్కుకాళుండు ; ఉపాధివళ మున మాత్రమే యారవరాం 

యవస్తల నొందుచున్నటు గానవచ్చుచున్నాండు కావున ఫీత్ర డు పర ఆ 

శసరుం డగుటకు సంశయము చేదు, * 

a 
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౫. ఉభయలింగాధికరణము, 

విషయము, నంగణులుఏ---ఈవిధముగ పై వాలుగధికరణముల 

యందును జీవస్వరాపమును విమర్శించి యాతనిస్వ ప్ర కాశత్వమును సా 

వీశ్వమును జోధించీ యశ మింద చాదాంతమువతేకు టె బ్ర, హ్థాక్టమును 

భోధించుటనై. ప్ర స్తానసంగతితో బ్ర హ్మన్వరూపము విచోరీంప బడును, 
“పరమేశ రుడు 3 పరమార్థస్థితిలో సర్వాశేషుండు” అస ప్ర న్తుతాధికరణ 

మున సిరూపింప:ంబడును. 

“ఈయధికరణమునం బర బ వామునకుం నలయేకన్వురూపము మో 

త్రమే విచారించి నిర్ణయిరివ6 బడోను గాని భేదము నిషేణింపయబడదు, 

పరమేశ్వరునకు భీదాభేదరూపములు చెందును పరమార్థము లే. అందో 

భీదమును విడిచి యభేదరూపమును మాత్రమే గృహింపవలయు నని 

యిందు బోధింపబడును.” ఆని కొండటు ప్పువురు, ఇది యు కము. 

కాదు, రెండురూపములు గలవదార్థను నొకరాూపమును మాత్ర మే కల 

డాసినిలాా గ్రహించుట శ్రాంతి యనుటలో సంళయ మేమి? "హావము 

రుచి మొదలగున న్ని గుణములతో? గూడి యున్న పదార్థము నొకోగుణము 

మా, త్ మే కలదానిసిగా భావంచువానిసి వెజ్తేవానినిగా గణించుటలో 

సంశయము కలదా? మతియు భేదమును విడిచి యభేదమును గి కాం 

సవలయు సనుటయు సంభవింపదు. అప్పుడు పర మేశపరజ్ఞానముచే శేదము 

గ “హింపంబడకఫోవుటవలన సరష్టవిజ్ఞాన ప, పృతిజ్ఞకు విరోధము వచ్చును; అప్పు 

డు భేద మనునది బహ్మాభిన్నమై యుందును కడా! ఇదియును గాక భేద 

మును విడిచిన దాని నుపాసన జేయవలయు ననుటయు నంభవింపదు 

కదా! ఆప్పుడు భిన్నాభిన్నరూవ మగుబ, వామునండు చేయ (బడినన మన్న 

యము నివృి) యోజక మగును. అభీచయోపముతో నున్న పరమేశ్వరు. 

డునూొ శ్ర మ తెలిసికొనంబడవలసినవాం డగువేని కు శ్రుతివాకస్టము లాయన 

నుగూర్చి స మాశ్రమే చెప్పి యూరకుండవలసి వచ్చును కడా ! ఈకారణ 

ముపలన భిన్నరూప మగుపర మేళశ్వరునిగూర్చి ఇెప్పువేదవాక్యము 
లన్ని యు నిరర్ధకములే యగును. భేదజ్ఞానమే భేదోపానన యగుటచే తాన 

ముతోం బని లేకున్న. దదుపాసనతోం బని లేదని మతియుక నాటు 

శెప్పనక్కజ లేదు. ఈరీతిగా. బై వారియభి ప్రా యముననుసరించి భూచిన 
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వేదమునందు గొంతభాగ ము ప్రమాణము కానలసి వచ్చును. అది వారికి 
గూడ నివ్హము కాదు. కావున ఢేదాశేదములు రెండును డెలిసికొనవలసి 

నవియీ, 'భేద ముపాధికల్పిత మని వేదమునం జే చెప్పంబడియుండుట చే 
నభేదము పారమార్థిక మని మాత్ర మే నిర్హయింపవలయును. భేదము 
పర మేశరునకు సార్ట్ భావికము కా చనియే నిశ్చయము వేసికొనవల యును. 

ఈవివయమే యీయధికరణమున  నీరూపింపంబడును. “తడనన్యుత్త 
మూరంభాశ శ్రా దిభష్టః ౧-౧౮ అనుస్థలమున( బర మేశ్వరునిపార 

మూర్షికరూపము నిరయింపంబడి యే యున్నను భేద శ్రుతు లనేకము లుం 
డుటవలన "స్టూణానిఖనన న్యాయముతే మరల నిరూపిఏపంబడుచున్న ది. 

సంజేవాముు వూర్వుపతము:---వేదమునందు “ీసర్వక ర్యా నర్వ 

కామః ౧-౨౨౧-౨” అని పరమేశగరునకు ననేకగుణములు చెప్పుడి 

యున్నవి ; “అఆస్థూల మనణు” అను మొదలగువాళ్టుములచే నర్వగుణాభా 

వంబును చెప్పబడియున్నది, ఇం చేది ప్రమాణము, వేదవాక్ళములలో 
నొక్కటియు నప్రమాణము కాంగూడదుకదా ! గుణభావాభావనులు 

పరస్పరవిరుద్ధ ము లగుటచే వీనిని చెల్పువాక్ళముల నమన్వయించుట 

యెట్లు?! వేద శ్రామాణ్యబలముచే. నీకెంటినిం గూడ గృహింపవలయునా? 
ఒక్కు-దానిని మా త్రమా? అందును నగుణత్వమునా) లేక నిర్ణుణత్వమునా? 
రెండువకుములను: గూడ సముదాయముగ గృహీంపవలయు ననుటయే 
దరావతము లన్నింటిలో యు_క్లియు_క్షముగ నున్నది, అప్పుడు శ్రుతిప్రా 
మాణ్యమునకు భంగము రాదు, యు_క్టికిని విరోధము లేదు, ఆరెంటిలో 

నొకటి స్వాభావికముగాను మతియొక్క.టి మజీయొక దొనిసం'యోాగాదు 

లవలనను గలుగవచ్చును. పరసంయోగమువలనం గలిగినది యసత్వము 

కూడ గా నక్కణ లేదు. తిమిరాదిరోగములవలన నే త్రాదీం దియము 

లకు గలిగినదోవము లనత్యము లగుట లేదు. వానినుండి” చం వ్రదర్హయ 

దర్శనము మొదలగుకారసము లుత్సన్న ము లగుచున్న వి కడా! అసత్వపదా 

ర్భములు కార్యముల నాచరింప(జాలునా? ఎండమావులనీరు దావా మార్చ 

గలడా ! “ఇం ద్రియములకు వ్యాఛ్యాదులవలన గలుగదోప ములు సత్ర 

ములే మైనను సృటికదులకు డాసానివువ్వు మొదలనువానిసంజంధవము 

* (అ-౨, పొం. నూర. పపీజీ-౬౫4ం, చూ.) 
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వలన గలుగుయెజుపు మొదలగునవి సత్యములు కావుకదా! ద్రవము 

నకుం గల వని చెప్పంబడినగుగాములు కూడ నిట్టివే కావచ్చును” అనియెద 
వేము అట్లు చెప్పుటకు ఏలు లేదు. లోకమున గొన్ని యట్టినికూడ 
నున్నను బరమేశ్వరునిగుణాములు మాత్ర మట్టివి కానేరవు, అవి పరమ 
పమాణభూత మగువేదముచే. జెప్పంబడినవి కదా వేద మ ట్లసక్యము 
లగుచాని నేల చెప్పును? ఈ కారణమువలన బర మేశ్వరునకు సగుణనిర్లుణ 

త్వేరూవము లగురెండుధరములును గల వనుటయే యుక్తము, 

అ. తి పూ 'సరా-౧౧. 

అవతారికవ---అని యిట్లు వచ్చినవూర్వపకుమును ఖండింపు 

చున్నా (దు, 

౩౩౦. న స్థాన తోఒవి పరస్యోభయలింగం 
అష 3 

తి ఛీ ౨ 4 సర్వ త్రహి 3 ౧౧ 

తాత్పర్యము:---ఇట్లు భౌవింపంగూడదు. పరమేశ్ళరునకు సగుణ 

తర్పింబును నిర్దణత్వంబును గూడం గల దనుట యు_క్షియు క్తము కానే 

రదు. ఏపదార్థమైనను స్వాభావికముగ రెండువిరుద్దగుణములు కలిగి 

యుండు ననుట లోకానుభపమునకు విరుద్ధము కదా! ఇంక్ నొకగురాము 

స్వాభావికముగాను రెండవది యుపాధిసంబంధమువలనను వచ్చియుం 

డవచ్చు ననుటయు యు కము కాదు, ఉపాధిసంబంధమువలన వచ్చి 

నవి సత్యము లగుట నిశ్చయము కాదు. వ్యాధ్యాదులవలన కలిగిన 

లోపములు మొదలగునవి కొన్ని సత్యములే మొనను స్ఫృటికము మొద 

లగురత్న ములయందు చాసానిపువ్వు మొదలగు వానిసం ఊూగ మువలనం 

గలిగినయెజువు మొదలగునవి నత్యములు కావు కదా ! పరమేశ్వరు 

నివివయ మిారెండవజాలిలో చేరు నని కూడం చెప్పవచ్చును. ఇదు 

విరోధ మేమి? ఉపాధులన్ని యు నవిదర్థవలన వచ్చినవియే కడా! మజియు 

నాయుపాధికృత భేదము పారమార్థిశమగునేని పరమేశ్వరునకు. బరిణా 

మము కలుగవలసివచ్చును. ఇది పూర్వముననే నికే.ధింపంబడును కావున 

చాగుగవివారించినం బరమేశ్వరుండు శేనలము సగుణుండే యైనను గావల 
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యును ; నిర్దుణుండే యెనను గావలయును. ఉభయరూపుండు మాత్ర ఈ 
కా చేరదు, అనేక శ్రుతులయందు ఇట్లు చెప్ప నేల? సర్వశ్రుతులయందం నా 

“అశబ్ద నుస్సర్భ మరూప మవక్రియం” అని పరమేశ్వరుండు నిరుణుడని ? 
చెప్పబడి యున్నది. ఈకారణమువలనం బర మేశ్వరుం డుభయరూపూల డొ 

"కొందు నిర్వి శేషుండే; నిర్దుణుండే. 

ఆఅ_3, పా-౨. సూ-౧౨. 

అవతారిక: ఇట్లు సిద్ధాంతము'చేయంబడినవిషయము మరల నాక 

పనమాధానములచే స్థిర పజ చుచున్నాండు, 

3౩3౩౧. న భేదా దితి చే న్న ప్రత్యేక మతద్వప 

_చనాత్. ౩. ౨, ౧౨ 
తాత్పర్యము, పూర్వపత్షుము;--- ఈసిద్ధాంతేము నరియైనదికా జక = 

బ్రైవ్యాము నిర్షుణమే యనుట చెల్లదు. కొన్నిక్రతులయందు నిధ్రుఐా 

త్రమే బోధింపంబడి యున్నను అనేకశుతులయం దాకారభదమాుూలాో 

బోధింపంబడి యున్నవి. కొన్నిస్థలములయందు బ్రహ్మమునకు నాల్దుపాజు 

ములు కలవనియు మతీకొన్నిస్థలములయందు పదునాజుభాగములం క 

వనియు వేటొక కొన్ని స్థలములయందు( ద్రిలోకములును ఆబ వ్యాయా 

నకు స్వరూపమే (జేవామే) యనియు జెప్పంబడి యున్నది. ఈబూాక్చట్టు 
ముల నన్నిటి నపృమాణముల గావించుట యుక్త మగునా? వేదవమాననచు 

దొకవాకమైనను నిరర్థక మగుట సమ్మతీము కాదు కడా! కావున జగ 

మ్వేరునకు సగుణరూపము కూడ నొక్కటి కల దనియే యంగీకరించి తడ 
వలయును, *స్వ్రభావముగాంగాని యువాధివలనయగాని పరమేశ్వరానణూ 
రూపద్వయము కలుగ దని చెప్పితిమి కదా! అట్లు కలుగుట విరు ర్త వము 

కరాడ నగును కదా” అనియెదవేమొ ఆది యుక్తము కాదు, నాష్టా 
దులచేం గలిగినయిం ద్రియలో పాదులు సత్వములే యగుచున్నవి కళలూ | 
పర మేశస్తరరూవములుగూడ సీజాతిలో నే చేరు నని నిర్హయింపవచ్చ్యూ నము 

అట్టు నిర్ణ్హయింపకున్న నాకారభేదముల నువచేశించుక్టుతు లన్నియు నుడ 
ర్థకములే కావలసి వచ్చును, అభేదశ్రుతులకును విరోధము లేకుండులూ ఇక్క్స్స్ 
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యశభేదము  నంగీకరింవనలయును. ఈకారణమునలన సగుణత్వనిర్షుణత్వ 
ములు చెంకు నంగీకరింపంబడవలసినవియీ, ౬) 

సిద్ధాంతము ఇట్లు చెస్పయాడదు. ప్ర తివిద్యయందును ఉపాన 
నార్ధమై పగ 'మేశ్వ్వరునము సాక ర భేదములు జెప్పంబడియున్న వనుట 

సక్య మే కాని యాయూకారములు స్ఫోభావికము లనుటకుం'బృబూాణ 

మేడయు లేదు అనిగ్యా వ్ర స్తావములయం టే “య ఛాయ నుస్వాం 

పృృగువ్యాం Wy ీ పుయెగా ఒమన్ నుయః పృురుఖో య ఖా యి మధ్యాత్య 0 

mE స్లీజ్రోను జెగూ2_ సూన్ గుయః వురుహోజaయ మేవ న యో౭య 

మూాత్తా” “ రేశేసానృయతును అనందమాపుడు. నగునేపురుషుండు భూ 

మ్యూూద్యుపాసుఎయందు కలయో కేజోయూవుడు నానండరూపు(డు నగు 

నట్టి యీఫురుముండు జీనహపమున దీవాముననున్నాండో వారిరువురు నొ 
క్కటియ్. ఆన్నయీ పృఖివస్యదులయం దుం ద త్తీదాకారములతో నున్నాయ 
దు” అన 1మీీనూపము. చిప్పుంబడి యున్నది. దీని నాశ్రయించి చూచిన 
సాకార ఫడదము అపా నె ము యక నుల నను గృపీంచుటకు గాయ జెప్ప 

బడిన వనియ్ జేటుదున్న ది కాని పొరమార్థి కము లనునభి ప్రాయముత్ “6 

జెప్పంబడినవి౫76 'జీటుట జేదు. కావున వేదమునకు న,ప్రామాణ్యము 

కలుగదు. ఎ సిభాాది నాము లగును పాధులచేం. గలిగినరూప భేదములు 

ముదలగుసలి సత్యములేయెనను పె జూపిన శ్ర తివలనం బర మేశ్వ్వరరూప 

ములు మాత ముట్లిని కాననుటభో నే శ్రుతికి చాత్పర్యము కల దని 

తోంచుచున్నది. 'కాఫన నెట్టును బరమేళ్వరునకు భిన్నయావము లేదు. 

ఆయన నిగ్గుణుః డ్ 

౩3౨. అపి చెవ మేసే. ౩.౨. ౧౩. 
చలు 

అాన్బర్యము:--మతియు సీవిషయము కొన్ని శొఖలయందు 

న్పవుముగ నే వ్రగటింపంబడి యున్న ది. వేదను భేదము నుపాసనార్థము 

మూగ్య మే ఇస్బుచున్న గిగాని సారమాగ్గిక మనును'జ్లేశముతో కాదనియు 

నఫద'మే పారమూరిగ మనుటయీ దానికి ( వేదమునకు) దాత్సర్య నునియు 

నిర్భయింవంబడినది. “మన స వేద మా ప్రవ్యం నేహ నా నా సే కించన 

మృళ్ళోః స మృత్యు మాప్నోతి య ఇహనా నేవ పళతి” “-ఈపర మే 

శర్చరరాపమును నునన్పుతో నే పొందవలయును, ప్ర పంచమున రెండవ 



108 ఖబృహనూ త్రీములు, అరి. పా-౨. సూ-౧ర, 

పదార్థ మనునదియే "లేదు. ఎవ్వం డట్లు తలంచునో వాండు మరణణూర 
నుండి మరణమును చెందును. (అనలా సంసారసము ద్ర మున మును? 

చుండును” అనుమొదలగువాకనములయందు ఛీదచ్భష్టిని నిందిం-ల్ 
యణేదజానమును బ్రశంసించుటయే యావివయమును ని నిర్ధారణ చేడు 

చున్న ది. *భోశా "ఫోణ్యం చేరితారం చ మత్వా సర్వం ప్రో, రక్తం 

త్రివిధం బ్రహ్మా మేతత్ *”*అనుభవించువాండు అనుభవింపబదునదోజ ప్రే 

వీంచువాండు అనునీమూండువిధములగు వృవంచంబును బరమేశర్పరు: లో 

యని తెలిసికొనవలయును,.” ఆని సర్వమును బ్ర వామాత్రముగ = చెలం 
వాకస్టములును నీవివయమునం బ్రమౌాణముతే కావున 'సట్లుచూచిననూ 

వేదమునకు భేదమునందు. చాత్పశ్వము తే దని కేలుచున్నది, 

జూద, పొ-ం౨, సూ-౧9౪. 

అవతారిక;--*“ఇట్లు పట్టుపట్ట నేల ? పర మేశ్వారునకు నాకారముూ యూ 

చెప్పు శ్రుతులున్కూ ఆకారము క దని చప్పుశ్రుతులును నమానను ౫ సే 

యున్న వి కదా! బ్రవాము సరాకార ముని మాత్ర మే సిద్ధాంత మాం 

జేయుట యేల ?” అనిన నమాధానముం చెప్పుచున్నాడు. 

౩౩౩. అరూపవ బేన హి తత్స ధానత్వాల్ = 
౨. ౨. ౧౪ 

తాత్సర్భము = —శ్ర్ఫ్ తులు రెండువిధములుగాయగూడ. నున్న ఇవ్వృత్న 

కిని పరమేశస్వరుండు నిరాశోరు. డనుటయే సిద్దాంతము చేయఃదగినకవుమ 

యము యేల యనిన “అసూల మనణు” అను మొదలగు నభేద శప శ 

లకు బ్రహ్మరావ నికారణకంకు నితర మగుప్రమయోజన మెద్దియు జు. 

భేదశ్రుతుల కన్ననో, ఉపాసనపిధియే 'ప్రరోూాజనము కావచ్చును. వర మ 

శ్వరుసకు వా స్త్రవరూపము శేకున్నను, ( ఉపాసనార్థమై యవి ( శ్రుతం ల) 

మాపమును గల్పింపవచ్చును కదా! విమ్షువుగాని “రుద్రుండుగాని (పృతల్హ 

ముగ భక్షులకడకు రాకున్నను వారికీ ప్రత్యామ్నాయముగ సాలగ్రామ మవ 

లింగము 'ననువానిసిం గల్పించుశా స్రుు మెంత యో కలదు కదా!” కారుడు 

భదడుశ్సు శుతులకు నువాననలను విధించుటయే ప్ర యోాజనముకౌని అహాంన్వ్యూ 

మును ఏ వ్రతిపాదించుటు శా దని కేలుచున్నది. 1 ఈకారణమువలన ద ఇకక 
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వృయోజనము ((బ్రహసరావమును చెప్పుట మాతమే పయోజన 
ముగాం గలవి) ల(యగు నద శ్రుతులకంకు నవి (భేద కుతులు) బలహీ 
నము లగును. విరోధము శేనవ్తుషు వాసీయగమును సూ గృహించినను 
గృహీంపవచ్చును కాని వరస్పరవిరోభము కలిగినప్పు డట్లు చేయుటకు పీ ప్ 
లేదు. అప్పు డభదుశ్రు తులు నిరర్థక ములై పోవలసి వచ్చును. భద శతు 
లకు భేద ప్రతిపాదనమునందు. 'చాత్చరక్ణిము లే దసినను, ఉపాసనోవి [స్స 
రూప మగు ప్రయోజనము కలదు గావున.నవి సిరర్షకములు కా నక్క 

లేదు ! భేదము లోక ప్రసిద్ధము కూడ నగుటచే డాని నాశ్రుతు లనువా 

దము చేసి యుండినను. చేసి యుండవచ్చును, హీనస్థితియం దున్న వారి 
నుద్ధరించుటకు నిదియేక దా నూర్షము, ముట్టముజట వొ రవలంబించి 

యున్న మార్లము న్నాశృయించి క్ర క్రనుక్ర నుముగ? జి పత్రమును బరిశోధింవుచు 
ను_త్సనుగతికిః గొనిపోవుటయే క కదా యుపదేశకుపలకుణము. మజేయు 
లోక ప సిద్ధము గానియపూర్వవిమయమును బోధించుటయే కడా శాస్త్ర 
మునకు గ రవము. ఇట్లిది (లోక ప్రసిద్దముకాని యపూర్వవివయము) 
యభేదమే కాసి భేదము కౌ దనుట "సుద్ర్సిద్దముకచా ! కావున నభేనృకు 

తులే వధానము. వాని నియర్ధమే శ్రుతులకు. దాత్సరష్టిము, ఛేదత్రు తు 

లను నాదమా త్రీ ములు. 

ఆఅ-3, పా-౨. సూ-౧౫. 
అవతారిక:ా-"అక్తైన భేదశ్రుతులు నిరర్ధకములే కానలయును, 

భీదము లోక ప్రసిద్ద మైనను ఉపాననార ముగ శ్రుతులజే ననువాదింపంబడి 

నను, బరమార్థము మాత్రము శాదు కడా! "పరమార్థము కాసివిమయ 

మును జెప్పునదే ప్ర పమాణ 3 నుగుట యెట్లు” అనిన నమాధానము. జెప్పు 

చొనాల్మతా 

3౩౩౪వ పృకాశవ చ్భావై యర్థ్యాక్. క. ౨ ౧౫% 

శాల్టర్యము:--ఇట్లు సంశయింప నక్కజు లేదు. పరమేశ్వరునకు 

గల వని శ్రుతులచేం జెప్పంబడి లోకమునందును బ్రసిద్ధములై యున్నయా 

శారములు సపరవర్త ర్ధసత్యములు కాకున్న ను నష్థివహోర ము
నందు సత్వములే= 

ఎండగాని చెన్నె లగాసి యాకాళ మంతయు మేఘరూప పముతో బ్యాపించి 

యుస్నను బరమార్థస్థితిల్ క నాళకారభేదములు లేని దయియున్నను గవా" 



110 బ్రన్గానూ త్రములుు, ఆ-5, పా నూ-౧౫. 

తములు మొదలగు నుపాధులవశమున వర్తులముగా (గాని వక్రనుగా) 

గాని యేర్చడినప్పూుడు యారూవములతో గానవచ్చునట్లు పరే మేళ్యరు( 
డును సర్వవ్వాపకు. డయ్యు నిరాకారుడయ్యు బృధివ్యాదినంబంధముశే 

నాయారూప మొలతో. గానవచ్చుచున్నా (డు. “వెన్నెలకు నిది స్వాభావిక 
రూపము కాదు” అని తెలియంబడినను గవామౌదు లుండునంతవజకు నావ 

ర్తులత్పది రూపములు నళింపనట్లు “పర మేళ్వురుసకు నీపృథివ్యాదిరూప 

ములు లేవు” అని తెలియంబడినను సర్వ | ప్రపంచము నళించునంత 

వజుకు నీరూపములు వోవు, అవిచానాశమువలననే సర్వము నివ్భ త్తి 

యగు నని యున్నను * కారణ నాశొనంశరమున గూడం గార్భము 

లొక్కతుణ ముండును” అనున్వాయము ననునరించి యవిద్వు పోయినను 

దళత్కార్సుము లగు జేవోదు లుండునుగావున తీన్నాళము గ లుగునంత వణుకు 

సీయభావములు నళింపవని తెలునుకొనవలయును, 

ఇదియే వ్యావహారిక సత్యత్వము, అజ్ఞానము నళింపకపూర్వము 
పూరుముం డీహాపము లం చారమార్థికములనుగ భావించు చుండును; నశించిన 

పిదప *ఈరూపము లూరక తోక చుననియే కాని యథ్రాాగములు కా వని 

గృహించును. ఒక క పరమేకగిరయావములయంచే కాదు. లోకమునందలి 

సర్వపదాక్థములయండును గల సతన్చత్వ ముకూడ నిట్టి నిటిదియే. నితష్టసిద్దుడును 

సర్వసాతీ [యము నగువరమేక రుం డొక్కంండే పారమార్థిక సక్యన్వరావుడు. 

అది యట్లుండె లోక వేదవ్యవహోరము లన్నియు సీ వ్యావహోరిక 

సత్యత్వము నాశ్రయించియే ప్రవ_ర్తించుచున్నవి యని యిదినజ కే ఇొ 

సోవతారికయందుం జెప్పి యున్నా ము కదా! ఈకారణమువలన నుపాస 
నార్థమై భేద శ్రుతు లీవ్యానహారిక భేదము ననువాదము చేయవచ్చును. 

పారమార్థిక సరస జెప్పాట యనిన నది సాధామే కాదు. చెప్పుట యనిన 

చప్పువా(డును వినువాండును జెప్ప్నంబడీనదియు నను మూండువజాగము 

లుండినంగాని నంభవింపద్యు పరమార్థస్థితి యనిన నద్వితీయ బ్రవ్మామే మొ 

యుండ మూఃడుపదార్లము లెటనుండే “వచ్చును ? ఈకారణమువలన నభ 

దమును జెప్పు శ్రుతులు కూడ బౌగుగ విమర్శించిన గురుశిప్వాదులకు. 

గలవ్యావవారిక భేదము నాశ్రయించి ప్రవ_ర్తించునవియే. ఇట్లుండ నింత 
మాత్రమున భేద కుతు లేల యిప్ర, మాసములు కావలయును? ప్రమాణ 

భూత క నుగుటచే పెసమునందలి యుకయతర మైన నిరర్థక ముగుటకు వీలు 



బ్రవ్మానూ త్రార్థచం ద్రిక _ ఉఛయలింగాధికరణము, ౫. కేకే! 

లేదు కదా! ఈకొరణమువలన నుపాన నార్గమై భేద శ్రుతు లజ్ఞానులచేం 

బరమార్థసత్యముగం దలంపంబడుచున్న భేదము నశ్లు యనువాదము చేయు 

ననియు, నభేద శుతులు వాసియథార్థ స్థితిని బోధించి యజ్ఞానము నడంచు 

ననియు ేలిసికొనవలయును* ఇ టగుటచే మోత.సాధనమును బెల్పుట 

వలన భేద శ్రుతులును దత్సస్టరూపమును చెల్పుటవలన నభ్చేద క్రుతులును 

గూడ బ్ర మాణములతే. అందు. ద'దేక పృయాజనము లగుటచే నభేద 

శ్రుతులు బలవంతము లనియు నన ప్రయోజనము (ఉపాసనావిధియే 

చి త్తశుద్దియే ప్రధానము గలవి) ల(యృగుటచే ఛేడశ్రుతు లవధా 

నము లసియు. దెలిసికొనవలయును. 

“ఇప్పటికిని మోసిద్ధాంతేము నిలువదు, ఉపాధివలనం గలిగినరూప 

ముకూడ నత్య మనియీ కదా కడకు మిరు చెప్పినససిమయము అనియెద 

వేవూ యట్లు కాదు, ఆయుపాధులును వానితోం బర మేళస్టరునకు. గల 

నంబంధము నాొసంబంధమువలనం గలిగినరూపభేదంబులు ననునవి యన్ని 

యు మాయానూ్రములే యని పలుమారు చెప్పి యున్నాము. ప్ర స్తుత 

నూత్రమునందును “నరషంబును వార్టివహోరికసక్య్ట మే” యని నిరూపించి 

యున్నాము. ఉపాధివశ మున( గలిగిన రూపభేదాదులు వన్తువునకు స్వాభా 

వికములు కానేర వనియు నిరూపించి యున్నాము. కావున నింతమా త్ర 

మువలనం బరమేశ్షరునకు నగుణ నిర్షణత్వ రూపవిరుద్దధ ర్మ ము లుండవ 

లయు ననుట యు క్రియు_క్తము కానేరదు, 

ఆహ చతనాతం. ౩. ౨ ॥ 
33౫ అ? MT 2 ౧౬ 

తాత్సరష్థిము! == మణీయు స్పస్టముగ నే పరమేశ్వరునకు జ్ఞానభిన్న 

మగురూప మేదియు లే దని శ్రుతి సదృష్టాంతముగం 'జెప్పుచున్నదిం 

“స యథా సనైంధవఘ నో2.నంత రోఒ 'బావ్యూ? కృతో రసభన ఏ 

చెవం వా అచేఒయ మా త్యానంత రో౭_బావాషాః కృత్స కి, పజ్జునఘన 

ఏవి “ఓమై తేయీ! ఉప్పుకల్లు లోపలను వెలుపలనుగూడ నితరపడా 

రము లేక లవణరసము మాత్రమే యెొక్తయున్నదో, యన్లే యూాపర 

'మేశ్వరుండును బరిపూర జ్ఞాన మే యై యున్నా:డు; లోపలః:గాని , వెలువ 

లంగాని లేశ మైనను మటియొక పదార్థము లేదు” అనువాక్యమే యీవి 

మయమునకు జాలినంత ప్రమాణము. కావునం బర మేళ్వురుండు నిర్చుణుందే, 
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భేద శ్రుతులు ఆయనను గృహించుటశై నులభముగ నుండునట్లు వృథి 

వ్ మ్య పాధివశ్ మున నాయనకు గలిగినరాపభేదముల నుపాసనార్థము 

బోధించుచున్న ది. 

“యతి గ్ 9 సరంఠే 33౬. దర్శయతి ఛాధో అపి స్మర లే, 

3, ౨ ౧2. 

ఆాత్చ్సర్య్థము:---వై నూశ్రమున విధిపూర్వకముగ 6 బరమేశ ర 

రూవమును జెప్పుక్లు తి యుదవారేంపబడెను. బ్రంశమారక్ర మేగాక నిషేధ 

పూర్వకముగ. నాడ శ్రుతులయం చీవిషయము బోధి; పంబడియున్న ది. 
“పర మేశస్టరుండు నిరాశారుండు” అనువివమయము ప్రతిపాదింపంబడీనదిః 

“అ ఖ్రాత ఆచజేకో నేతి నేతి 'ఈవదార్థము కాసు, ఈపదార్థము 

కాదు అని యన్నింటిని నిషేధింపంగా నిషపేధింపంగాం గడకుం బకొమే 

శ్వ్వరుండు మిగులును” అని బృవాదారణ్యకమునందును “అన్యే జీవ తద్వి 
దితా దథో అవిదితా దధి” “ఆపర బ్రహ్మము బుద్ధినోచరము లగువానికం 

బన్కు కానివాసికంకునుం గూడ భిన్నుడు” అని కేనోపనివత్తునందును 
వర్షి ౦పంబడీ యున్నది. తే తే త్తిరీయోపనిషత్తునందును “యతో వాచో 

నివర్త రం లే అప్రాష్య మనసా సవా” “వాక్కుగాని మనన్సుగాని యేెస్టల 
మునకుం బోవవో. యదియే బ్రహ్మము” అని 'వెప్పంబడి యున్నది. మణీ 
యొక స్థలమున కశామ్మలీ్ యనువాండు బాధుక్టిం డనువానిని బరమేశ్తర 

విషయమున ట్రైశ్న్ంచె ననియు దానికి నాతండు ప్రత్యు _త్రరము నీక మొ 

నమును బూనె ననియు నాచామ్మ_లి మరలమరలం బ్రశ్నింపంగా “నేను 
బరమేశస్తరుని బోథించితిని. గాని నీ వెజుంగ లే కున్నావు. వరమేశ్ష 
రుడు నిర్గుణుండు. ఆయననుగార్చి చెప్పవలసినది యేమియు లేదు” 
అనీ యాతడు (బాధ్యుడు) వృత్యుశ్త తేగ్ర మిచ్చె ననియు. చెప్పబడి 

యున్నది, న న్య తులయందు నిశ నిపేధవూర్వకముగం బర మేళ పర 

రూపము బోధేంపంబశీయున్న ది. “శయం య త్త త్ప్రవమ్యూమి య 
జ్జ త్వామృత నుక్ను తే, అనాదెను శరం బ్ర బ్రహ్మ నన త్రే నాసదుచ్య తి 

గకీయర్టునా యేబ్రవామును డెలిసికొనవలయానో డానిన్వరూపమును 
జెప్పెదను వినును, ఆది యనాది ఇంద్రియగోచరము కాకపోవుట చేల 
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గల దని కాని లే దని కాని జానిని.గూర్చి చెప్పుటకు వీలు లేము” అని 
శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియున్నాందు. మజీయు విశష్పమాపమును చాల్చిన నారా 
యణుఃడు నొరదుని( గూర్చి చెప్పిన వాక్య మిట్లు స్త ప్రతులయందుూ గలదు, 

“నూాయరా ప్యాపూ మయా స్యష్తా య న్నాం పశ్టసే నారడ్క సర్వభూత 

గుకై రుష్టకృం నైవం మాం జ్ఞాతు మర్చి “ఓనారదా ప్రన్తుతము 
పృథి న్యాదిసర్షభూ తగుణములతోో 6 గూడీయున్నట్లు నేను -కానవచ్చూ 

చుస్నానుగదా ఇది యంతయు నామాయ. నాయథార్థస్వరూప మిట్టిది 
యని బ్రాంతినగొందకుము ఈవాక్వ్టము స్పన్టముగనే పర మేళ్వరునియా 
కారము నిషేధించుచున్నడి కదా. కావున నరప్టమును విమర్శించిన నేయే 
యాకారము మనోవాక్కులకు గోచర మగుచున్నదో యదియంతయాుం 

బర మేశస్టరరావము కా దని తేలుచున్నడి. ఇట్టిది యగుటచేతను క్రుతియు 
విధిపూర్తకముగ నిరూపించుటకు ఏలు లేక నిపేధపూర్వకముగ నీ బ్రహ్మా 

రూపము నుప జేశించె నని నిరయింపవలసి యున్నది. విధిపూర్వక ముగ 

నుపజేశించువాక్ళిములు కూడం గొన్ని యున్నట్లు కానంబడినన్కు అవి 

జేయునది సూవ్షోపాధ్యువ బేళ మే కానీ న్వన్వరూవకథ నము కానేరదు, 

“విజ్ఞానఘున ఏవి” అనుశ్రుతియు లౌకికజ్ఞానమును దృష్టాంతముగం గైకొని 

దానిచే. బరమేశషరరావము నించుక యూహించునట్లు మాత్రమే చేయు 

చున్నది గాని ప్రతకురూవమూను చెప్పుట లేదు. ఈకారణమువలన 

బరమేశ్వరుండు నిర్ణుణుఃడే, 

33౭. అత నవ చోపమా సూర్య కాదివత్ ం 

డూ _9 అ ొ౮ం 

తాత్సర్యము:-ళ్తట్లు పర మేశ్టరుందు నిర్వికారుండు మనోవాక్కు- 

లకు ననోచరుండు నిపేధపూర్వుకముగ మాత్రమే యుప దేశింహం దగిన 

వాండు నగుటచేత మోత శా్యస్రుములయం దాయనకు( గలభకాపాధి 

భూవభేదనులను నిరూపింిచుట కై జలమునందలి నూర్య వ తివీంబము 

sn ఉస | డొ 
చుదలగు దృష్టాంతములు వరిగ పైంవంబడీ యున్నవి సూర్యు ణీ 

క్క_జీ యొనను జలములయాందు “పృతివింటంచి యచేక ఏిభములుగ దొ 6 

నట్లు పరమేశ గరుడును నవీ దాష్టదులయందు బ్రతివింబించి యనేక విధ 

ము నిరూ డి యున్న దె “యథా వాష్ట్రజిం 
ములుగ దోంచుచున్నా( డని నిరూ "పెంవంజు న్నదెం 
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జ్యోతి రాత్తా వివస్వా నపో భిన్నా బహు థ్రై కోఒనుగచ్చన్, ఉపాధినా 

క్రియతే ఛీదరూవో చేనః శ్రే స్వేవ మ  జోజయ మాతా వక ఏవ హి 
భాకాళ్లా భూతేభూలే వివస్టేతః, వకధా బహుధా చైవ వ దృశ్యతే జల 

చం ద్రవత్ ” కనూర్వుం డొక్కందే యయ్యా ననేకస్థలభేదములయందుం 

గలషపములలో. యు తివించించి యెట్లు బవాురూపములు గలవాందడుగాం 

దోంచుచున్నాండో యే పరమేకగ్టిరుడును నుపాధులవలన చేవాముల 

యం దశేకరాపములు గలవాందుగాం దోంచుచున్నాండు. నక్వేేశరుం 
డొక్కండే వ్రకిభాతములయందును వ్యాపించి యాయాయు పొది భేదము 

లచే జలములయందు పతిబించించినచంద్రునివలె నొక్కండుగాను, ననేకులు 

గాను, గానంబడుచున్నో డు. 7 అను వపదలగు వాక్యము లీవిమయ మున. 

బ్రమాణములు. ఈదృష్టైాంతరములను బట్టి చూచిన బర మేశ ఏరునకు 

రొపభేదము బొతుగనే శే దనియు, సర్వము నవి ద్యాకల్పిత మే యనియు 
దోంచుచున్నది, 

ఆఅ._.3, వా-౨. సూ-౧౯. 

అవతారిక ౩ ఈయుపమానముమె ౯ బూర్వపకుము చేయుచు 
న్నాడు. 

౩౩౮. అంబువ దగృహకొ త్తున తథాత్వం, 

3. ౨ ౧౯, 

తాత్చర్యము:-ఈద్భృష్టాంతము యుక్త మైనదికాదు. నూర్యాదు 
లాకారము గలపడార్థములు; పరిచ్చీన్న పదార్థములు జలము మొదలగునవి 
వారికంకు భిన్నమునై దూరజేశమున నున్నవి, ఈకారణమువలన సూర్యా 
దులు జలాదులయందు. బ బతిబించింపవచ్చును, ప ప్రకృత విషయము వూ త్ర 

మట్టిది కాదు. ఇచ్చట సూర్యాదులవలె నాకారవంత మైనట్టియు. బరిచ్భ్ 
న్నమైనట్టి యుం బదార్థ మెద్దియా లేదు. వర మేళ్వనుండు నిరాకారుండు; సర్వ 
చాష్టిపకుండు, ముణియు జలమువలెం దద్భిన్న మై దూరస్గమై యుండుపదార్థం 

బును లేదు. ఆవరమేశ్వరుఃడు లేనిస్టలంబును, ఆయనకంశె భిన్న మైన 
పదారంబును గూడ లేదు కదా ! కావున నీదృష్టాంతము సరిపడదు. 
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అ-౩. పొ-౨, నూ-౨౦, 

అవతారిక :.--ఈవూర్వపతుమునకు సమాధానము జెప్పుచు 

న్నాడు. 

33౯. వృద్ది హై, హా ,సభాక్త్వ వమంతే పనా దుధ 

మకీ దేవం. ౩. ౨ ౨౦. 

'తాశ్చర్యము:---పూర్వ పయులచేం జూపంబడినవోవ, మున్నను 

యిీద్భష్టైాంతము మాగృము యు క్రమైనదియ్. వయంశమును బోధిం 

చుటకై యిది ఇప్పంబచేనో యాయంళము నిది చక్క_గనే బోధించుచు 

న్నది, దృష్టాంత దాన్టాంతిగ ములకు సంపూర్ష్మ నుగుపోలిక యందును గలు 

గదని యిదివజే పలయుమాటు నిరూపించియున్నా ము. సంపూర్మ్మమగు పో 

లికయ్ యుండునెడల చాసికీ దృష్టాంత దా క్థంతికభావ మెట్లు కలుగును? 

“ముఖము ముఖనువతి నున్నది చంద్రుడు చంద్రునివలె నున్నాడు” 

అనిన బ్రయోజన మేమి? ఒక పదార్గమునందు? లయుశానొకధర , 

మును బోధించుట గదా దృష్టాంగమును జూపుట ; దార్జాంతికవదార్థ 

మునందు నాధర్త్యము సంద్యామై యుండిన దానిని స్పష్టము. చేయుటశే 

గదా దృష్టాంతమును బూపుట దృష్టాంత దా క్టాంలిక ములు రెండును దూ 

చినయట్లు నమానముగ నుండునేని యది యెట్లు సంభవించును దారం 

రీకమునందునలెనే తొను పిపరింపనెం దినఫర్మ్మము దృష్టైంతమునందుం 

గూడ సందిగ్ధముగ నే యుండవలయాను గదా! కావున దృష్టాంతడా 

వ్రాంతికములకు నప్పటికి 'నేదియోయొక భీద ముండి తీరును. వుణీయు 

సీష్టాంఠము మాచే స్వయనుగం గల్పింపంబడినది కాదు. "వేదమునం బే 

ఇప్పంబడినది. మేము దానియభి ప్రాయమును మాత్రమే వివరింపుచు 

న్నాము. ఇ టుండ జేదార్భ నిర యక ర్త నుగుమా'పె బె వూర్వవడ్ 

మెట్టు చేయుటకు ఫీ లగును? ఈశారణము వలనం బై వై పూర్వపతుము 

యు కము కోదు. 
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ఇంక్ నీదృష్టాంతము నుపయోగించుటయందు వేదమునకు. గలయ 
భి ప్రాయమును వినుము. ఈదృష్టాంకముచే బోధింపం దలచినభర ము 

నాకర్షింపుము, “నూరుష్టండు పరమా్ధి స్థితిలో చేవికారమును జెండకున్న ను 

పతిబించాధార మగుజల మభివృద్ధి నొందెనేసి యభివృద్ధి నొందును, 
శీణించెనేని శీణించును, నళించెనేని నశించును. చలించెనేని చలించును. 
అనగా నుపాధి యగుజలములకు. గల ధర్మములు నియముగనే కలిగి 

యున్న ట్లజ్ఞానులచే భావింపంబడును. ల్ల్లే నీర్వికారు. డయుక్టను పరమే 
శ్ర(రుఃడు చేవోద్యభివృద్ధివలన నఖివృస్థి నొందును. శ్నీణతవలన శ్నీణిం 

యును. నాశ మువలగ నశించును. గమనాదులవలన గమనాగవునముల నాచ 

రించును. అనయా నజ్ఞానులచే నట్లు భొవింపబడును, కావున నీశ్వరునకు 
సూర్యునకు వలెనే పరమార్థ స్థితిలో శేవికారములును లేవు”అని మాత్ర మే 
శు తి యీచ్మ్శషప్రాంతమువలన బోధించుచున్న ది,  ఈకారణము వలన 

పె దృష్టాంతము యుక్త మైనదియే. ఇశరవిమయములయందు. బోలిక 
లేకున్నను బ్రస్తుతీము వర్షింపంబడినవివయనునందు మాత్రము కలదు 
కదా! కావున నెట్లును జర మేళస్టరునినిరా కారతగ్గమునకు భంగము లేదు. 

8౪౦. దరి నాచ్చ. 8* ౨. ౨౧ 
e 

తాత్పర్యము:లాల్తంత "యేల ! శ్రుతియందు “పరమేశ్వోరుఃడు 
'జేహోదిరూపప్రపంచమునందు! బ్ర వేళించి యున్నాడు” అనువివయము 
స్పష్ట్రముగం జెప్పుబడి యున్నది. “పురశ్చశే ద్వోపదః పురళ్ళ్చ శ్రే, చతు 
వృదః వురః న వశీ భూత్వా పురః పురువ ఆవిశత్ .... ,...ఆఅనేన జీవే 
నాత్మ నాను ప్రవిశరి” “ఆపర మేళ్వరుండే మొట్టమొదట "రెండుకాళ్ల జంతు 
వుల జేహములను ప్రవేశించెను. నాలుగు కాళ్ల జంతువుల జేవాములను 

గూడ ప్రవేశించెను. పఠ్నీజేవామాబను నునువ్యుచేవాములను గూడం 
బ్రవేశించెను. . నేను జీవస్వరూపముతో నర్వ ప్ర వంచమును బ్రవేశించి 

సామరూసములం బ్రకటింజదన్యు అని యూపరమేళ్వరుండు తలం చెను” 
అను మె:దలగు వాక్యము లీవిమయమును బోధించుచున్న ని. ఈవాక్యముల 
యర్థమును విమర్శించిన వా_స్తవస్థితిలోం బరమేశ్వరునకు స్వరూపభేద 
మెద్దియు లే దనియు చేహములయందాః బ్ర వేశించుటయే భేదవ్వవహోర 
మునకు: గారణ మనియు 'దెవాధర్హ్మము లాత్తశే కల వని తలంపయబడు 

ఖు 
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చుండుట వట్టిభా)ంతియే యనియుం జేలుచున్నది, ఇ ట్లగుబచే “అత వవ 
చోవమా సూర్యకాదివత్. 3. ౨ ౧౮౪” అను సూత్ర మున జెప్పంబ 
డినయగ్ధ మెంతయు యు క్తియు క్రము. ఇ ట్రగుటచేం "సూ రాష్టవరముల 
విమర్శిగ చీనః బరమేశ రుడు నిరుణులే యనియు సగుణత్యీమును జెప్పూ 
వాకరిము లుపాస సనామా త్రీ వరము లే యనియు సిద్దాంత మగుచున్న ది. 

నిలేపాంకము! _చుతికొంద. లీయధికరణమును శెండుగా విభా 
గించి ధయుసన్నా రు “పరమేశ ఏరుండు బరాకారుండా ? సాకారుఃడా ?? 

ఆను సంకేయమూను నిరాకరించునని యని “నస్థానతో 2_వీం ఏ, 3.౧” 

అనునూ న తము మొద 20 నాలుగునూ త త్రములకు( “అరూపవచడేవ, ది_౨,౧రో.” 

అనునూ శి న ముసజుకు: గలఅనూ త త్రములకు) వ్యాఖ్యానము జేసి యున్నారు, 

ఈ వ్యాఖాష్టనమునకును మనవ్యాఖ్యానమునకును భేద మేమియు లేదు. 

శ రాత “ప్ర “కాళ వచ్చ, 5, ౩ ౧౫౪” అనుసూత ము మొదలు 

గడవజకు రెండ; వయధిగరణ మగా వర్ణింతురు. “పర మేశ్వరుండు స్యద్ర్యూ, 

వుగా ? జ్ఞా నరూస్పంయడా ? 'లేక్క యుభయరూపుండా ఏ అనుసంళయ విక 

య ఫికరణముచే సిరాకరింపంబదు ననుచున్నారు. వీరిముతమున “ప్ర కాళ 
వచ్చ అశున్నూత్ర శృము ఫూర్వపతీసూ శ్ర ముం 66 శుతులయందుః బరమే 

శ్రషరునకు ద్రానన్టిరూవము కల దని చెప్పంబడి యున్న ళు నతాస్వరూపము 
కరూం గల గని చెప్పయుడి యున్నది. కావున శ్రుతిప్రావాణ్యమువలన 

'సాయనకు రొండుహ్యూపములును గల వననలయును” అనుట యాసూత్ర, 

మునకు నరము, “ఆహా చ తన్నాత్రమ్, 3, 3, ౧౬” అనునది సిద్ధాంత 

సూత్ర ము శ్రు, రియుందుం బర మేళ్వరునకు జ్ఞానస్వరూపమే చెప్పబడి 

యుస్నో ది. వొ ౨ స్పవస్థి స్థితిలో జ్ఞానమునకును ఏనికిని భేదము తేదు. కావున 

జ్ఞానమాాత్రే న్వరూవ్లండే కై మొనను బరమేశ్వరుండు నత్తాస్వరూపుండు కూడ 

నగును, ఇట్ల రటసటచే సాయనకు రూవభేదము కళూడం గలుగ దు” అనునది 

జాని కర్ణము. తక్కిననూ తీ తము లన్నియు సీసిద్దాంతమును దృఢము 

'జేయునపి, వానివాష్టఖ్యానము మనవ్యాఖ్యానము ఏంటి జే, 

ఈవివయమనమును గూర్చి కొంత విచారింపవలసి యున్న ది. ఈగౌండ 

వయధికరణ నుండుట యెట్లును సంభవింపదుం మొట్టమొదటి యధికరణ 

ముననే *"వర మున ప్టరుండు ' నిర్ శేషండు (నామనూపాదు 'లేవియు లేని 
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వాడు)”: అని సిద్దాంత మైనపిదవ “బ్రవహాన ద్ఫూవుడా? కాయా?” 
అనుమొదలగు సంళయములు కలుగుటకే ఏలు లేదు, ఎట్టనిన గ 

పరమేశ్వరునకు గుణము 'లెవ్వియు లేవనియు నాతండు న ర్వాత్మ 
కుం డనియు మొదటి యధికరణమునం జే సిద్ధాంతము చేయంబజెను, ఇంగ 

నీభేదసంళశయము బుట్టుటకుం గారణ మేమి! మజళియు శుతులయందు 

“విజ్ఞానభున వవ” అను మొదలగు వాక్ళములచే *పరమేశ్వరుండు జ్ఞాన 
మాత్రస్వరూపుండు” అని చెప్పంబడియుందుటచే “పరమేశ్వరునకు నద్రూ 
పము మాత్ర మే యుండవలయును” అని భౌొవించుటకు నవకాళము తేషు 

జీవ్టుండు జ్ఞ నన్వరూపుం డనుట ప్రత్యతసిద్ధము ; ఈపరమేశ రుం డాత 

నికీ నాత్ర శ భూతుండుగా నుప బేశింపయుడ్ యున్నా (డు కదా! ఆయన చేత 

నుండు శాకుండిన నిడి యెట్లు సంభవించును ? ఈకారణమువలన పరమే 

శ్టరుఃడు కేవల సద్రూ, వుండు” అని నంళశయము కలుగుట'ే వీలు లేదు. 
ఇమే “పర మేళ్వరుండు డు శేవలజ్ఞానరూవుండు అను నభిప్రాయము కూడం 
గలుగుటకు వీలు లేదు. “అ గ్తీక్వే వోపలబ్ధవ్యః” "వరమే శరుండు 
నృద్ర్రూవుఃడనియే తెలిసికొనవలయును” అను ముదలగు శ్రుతులు స్పష్ట 
మఘుగచే న ద్రూపమును బోధించుచున్నవి. మజియు న త్రత్రో నంబంధము 
లేక కేవలజ్ఞానము నిలుకడం చెందుట యెట్లు ? వ్రదియును గాక “వరమే 
శ్వ్వరుండు "రండుధర్మ్మ ములును గలవాడు” అనునంళయమునకుం గూడ 

నవకాశము లేదు. ల్యే శ్రుకరునకు రెండుధర్మములు లేవు” అనువివయ 
ము మొదటియధికరణమునం బే సిద్దాంతము * చేయంబడియున్నది కడా! 
ఈకారణములవలన రెండవయధీకరణమునకుం బూర్వపతుము కుదురదు. 

ఇమే సిద్ధాంతము కూడ కుదురదు, అఫూర్వపత్తమునకు సమాధా 

నము 'నేమని చెప్పుదురు ? “వరమేశ్వోరుఃడు కేవల స్యద్రూ,పుండు” అని 
యా ? “కేవల జ్ఞానరూపుండు” అనియా? తేక “స సత్తాజ్ఞానములకు భేదము 
లేదు "కావున జేకన్వరూవుండే” యనియా ? ఇందు మొదటి “రెండు వత్ 
ములలో చేని నంగీకరించినను పూ ర్వాధికరణసిద్ధాంతే మునకు విరోధము 

వచ్చును. కేవలన త్తొరూవము మాత్రమే యున్న, జ్ఞానరూపము తద్భిన్న 
మగును; జ్ఞానరూపమేయున్న, సతాదావము కూడ నక్తు యగును. బ్రహ్హ 
భిన్న మగువదార్థ మేదియు నుండంహూడదు కడా ! “శుతియంచే యట్లు 
ఇప్పంబడెన్యు కావున విరోధములేదూోఅనియెద వేమో, లోశాను' భ్ నవిరు ద్ధ 
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మగువిషయమును శ్రుతి చెప్పు ననుటయే నంభవింవదు. ఒక్క వదార్థము 
నకు రెండున భావము లుండుట విరుద్దముక దా! ఇంక నీదోవముపోన్రుటనే_ 
రండనపతీము నాశృయించిన నప్పూడు వూరసగ్టీపకు మే యుండుటకు వీలు 
లేదు. పరమేశ పరుల జేకరూపుం డనువిషయము ఫూ ర్వాధికరణముననే 
నిన్ధారణ చేయయడి యున్నది కడా! కావున నెట్టును నీరండవయధి 
కరేణము నిలువదు. ోబ్రిట్టనిన( “బృకాశవచ్చ' అను మొదలగు సూత్ర, 
ములు చౌగుగ నన్వయింపవు*” అసియెదవెమో, యానంశయమును 
వ్యాఖ్యానపూర్వక ముగనే నివారించి యున్నాము, కావున నెట్లును 
రెండవయధికరణమను సిద్దింపదు. బ్రదియునుంగాక మొదటియధికరణ 

మున సొకారనిరాకార “్వి హములను గూర్చి చెప్పు వేదవాకష్టిములు 
విచారింపంబడెను; నిరాకార ప్ర వామును గూర్చి చెప్పునవియే యందుం 
బ్రధానములుగ. బరిగృ హింపాబడెను. శ్రతివాక్టములలో నేదియు నప 

మూణిక మగుటకు ఏలు లేదు, కావున సాకారశ్రుతులకుం గూడ శదియా 
రమొకయర్థమునుం గల్సించుట విధి. “ప్ర కాళవచ్చ” అను మొదలగు నూ 
శ్రములును మజియొక యధికరణముగ గృహించినచో నవ్వు డీవిషయ 
మును నిరూవించుటకు నవకాళ ముండదు, "ఈవిమయము నూశ శ వ్యాఖ్యా 
నమును విమర్శించిన చేలును. ఇది దోవము కడా! ఈకారణమువలనల 
గూడ రెండనయధికరణము నారంభించుట యు_క్రియు.క్తము కాదు. 
ఈసూత్రమునకు డ్లోతీ మాధికరణము నారంభించి చప్పంబడిన యర్థమున 
'కంళు మేము చే స్పినయర్థమే మిగుల నుచితముగ నున్నది. 

“ట్టు కాదు. సాకారశ్రుతులనుహార్చి ప్ర ప, ల్యేకముగ6 జెప్పవలసి 
నవని లేదు. అవియు మొట్టమొదటం బ్ర పంచమును చెప్పినను దన్నాళ 

' వూర్యకముగ నిరాకార ట్ర వామునే బోధించును” అనియెద వేమో, 
యిదియు నంతయు క్తముగ తస. *సరవి నిదస్టయు నపరవిదన్టియు నని విదష్టలు 
రెండువిధములు. వ పరవిద్య పరమేశ్వరుని మాతృమే బోధించును. 1+అపర 
విద్య కరో పాస, రాడుల బోధించును, ప్రస్వావనళ్ మున నీరెండువిద్యల 

' యందు. పాడ బ్రవంచములు (భౌతిక పదార్థములు) ఇెప్పంబడియే యు 

న్నవి. అందు బర్వీద్యయందు గలశ్రుతులు తిక పదార్థ విలయమునే 

[ ¥ పరవిద్య యన౭గా రరమేళ్ళారష్యతాకను మాత్రమే లుం క్యు. 

సా అపరవిద్యయన€౫ా తక్కి..నళా స్ర్రృము అన్నియాను. 
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బహ్మాము నెజుంగవలయు నని చెప్పుచున్న వనుటలో నంళయము లేదూ? 
సడువేనడుమ సంద ర్భానుసారముగ నెన్నివివయ ముల చెప్పినను నాదస్టికా 

త్రములయంజు బ ద్రవ ప్రతిపాదకము లగువాక్య్టము లుండును ; ఆ ప్రకరళా 
మంతయు దదర్ధిముగ నే ప్రవ ర్తించుచున్నడి యనుట స్పష్టమగును యా 
కా హ్యస్య వారేయః శతా గదకేత్యయం శతా దశేత్యయం వై జె వారయోాజ-- 
యం వ దళ చ సవాసాణీ బహూని చానంతౌని చ” “జవరూపమును 

పొందిన యోపరమేశష్టరునకు నిం ద్రియములను పదిగుజ్బ ములు కలవు. అక్ 

యే వానివృ త్తిభేదములచే శతనవాస్రాదినంఖ్యలుగలవిగా నేర్చడి య నేకమాన 
లగును అని బ్రవ్మాభిన్నముగ నింద్రియరూవ ప్రపంచమును జెవ్చూక్రుతో 

మొక్క_టి పరవిద్భయందుంగలదు, విద్యాంతమున “త జేత ద్బ)హ్మో పా 
ర్ట మనపర మానంతర మ'బావ్యం”*ఇ్వదియంతయుం బర బ్ర వామే, ఆయనకూ 

ముందుగాని వెనుకలాని తోపలంగాని వెలుపలణాని కదు” అని యుకేౌ 

సంపహోర ముండుటచే నడుమ నున్న ప్రపంచ క్రు తికి బ్రపంచ లయనమయా 
మున గలుగుపర మేశ్వ రై క మే (వరొమేశ సుం గలదని నిర్ణయింపంబడుూ 

చీకత్టమే) యభిప్రాయ మనుట సిద్దాంత మగును, ఉపాననార్థమై “మనో 
మమయః ప్రాణశరీరో భారూపః (చూ, ౧ ౨ ౧) అని యాకారభేద 

ములను చెప్పు శ్రు శుశులకుం గూడ నిదియే యభిప్రాయ మనుటకు నెట్లు వీలూ 
కలుగును ! ఆ ప్రకరణము పరవిద్యా ప్ర కరణము? న కేం కుర్వీత” 

“వాం డుపానన “కేయవలయును” అని యందలియాపనంషర ముపాననో 

మాత్రవినయమే యయియున్నది. 

వుజకియు నుపాననావాకష్టములనుః గూర్చి కు నుతి “ఇచ్చట చెప్పుల 

బడినగుణము లన్ని యు నుపాననకొజే ఇప్పండినవో అని స్పవ్టముగ౬ 
జెపు చుండ నిరర్ణక ముగ లతుణావృ త్తి తి నా శ్రోయించి వానికి నన్య్రార్థము నూ 

(నాళానంతరమునం గలుగు పరమేశ్వ రై కై క్యయును గూర్చి చెప్పునవి యన 

నర్భమును) కల్పించుట మెట్లు యు ర్త మగును ? ఇదియును గాక పరావర 

విద్యలయందు గలసగుణ వాక్యము లన్నియు నిట్టివే మైనచో “అరూపజూ 

చేవ హి తత్ప్రభానత్వాత్ . 9, ౨ ౧రం లనునూత్ర మునందు నిరా 

పింపంబడినవిషయము  నిరర్గక ము కావలసి వచ్చును. 'కనూత్రమునండూ 

నిరుణ బ్ర పామును గూర్చి మా త్రీ మే తచేక ప్రయోజనములై చప్పుచుండు 

టజే నిష్హణ వాక్యములు. ప్ర ప ఛానము లనియు నుపాసననునార్చి మాత త్రమే 
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జప్పనవి యగటవచేశ సగుణ శ్ తు లవ వృథానము లనియు సిజ్ఞాంకము 

వేయంబడియున్నది కడా! స సర్టేవాక్యమురును దదేక ప్రయోజ జనవముగా( 

బర మేళ్వరునిం గూర్చియే (పరమేశ్వరుని యథార్థ స్వమాపమను గూర్చియే) 
చెపూనవి మైన నీసిద్ధాంత మునకు విరోధము" వచ్చును. ప్రపంచమును 

గహార్చి ఇప్పువాక నములు కూడ నుపాసనాపరము లయ్యుః ా కుండియుం 

గాడ వ (వృపంచలయాభి ప్రాయముతోో ౧ బరమేశ వ్రరయథార్థరాపమును జెష్పూ 

నవియే యగునేసి “కాన్న ప్ర థానములు మతికొన్ని య వ్ర ధానములు”” 
అనుటకే ఏ లుండదు కడా! వథానొప్రథానవిభాగమునో చేయుటకు 

“చెండు తెగలలో? చేరినవాక్ళములొను బరస్ఫరవిరుద్ధార్థమును జెప్పుచుండవ 

లయును ఈకారణముచేత వీపరన్సర విరోధము" కలిగియుండవలయును, 

అందు గొన్ని పధానవిమయమునం జే (అవి తక్కినవానికి వికోధముగా 
జెప్పుచున్న విమయమునం బే) కాక మతియిక వివయమునందు. గూడం 
డాత్సీరమును గలిగి యుండవలయును. అప్పుడు బలాబలవీచానము 

చేసి కొన్నింటిని చ్రధానములనుగాను మటతీకొన్నింటి నప్తథాన ముల 

గాను కల్పీంపవచ్చును. ఇట్లు లేకున్న నావిభాగమునశే ఈ యవకాశము 

లేదు కడా! ప్రస్తుతము సగుణనిర్షుణశ్రుతు లిళ్లే యొక ద్రైహ్మమునుగూార్చి 

పరన్సరవికుద్దముగం జెప్పూచున్న మి; అరు సగుణకు తులు కేవల బ్రహ్ 

రూపమునే ' కాక తీదుసాననను గూడ మునళ్ళుద్దినై శప్పుచుస్నావి. 

'నిర్లుణశ్రు తు లట్లు మతీయొక యర్భమును జెప్పాట చేదు. కావున 

“నవీ తక్కి. నవానికంకు బలనంతము లనియుం బ్రైథానము లని 

సిబ్ధాంతీము జేయంయబడి యున్నది. ఈకారణామువనలన సోనవశ్యముగ సగుణ 

శ్రీ తులకు నుపాసనయం జే కొత్ప్సర్వు ముండి తీరవలయున్యు పరవిద్భయం 

న్ గల కొన్ని శ్రుతు లిట్టివి శాకపోయినను నపకవద్యుయం దున్నళ్ట్రుతు 

లవళష్టముగ ని నిట్టిపే కావలయును. ఇదియునుగాక  నికణవాక్ళిములకు 

బ్రహ్మస్వయాపజ్ఞానమే ఫలము ఉపాననలను జెప్పునగుణవాక్ణము లకు? 

బాకు యముఃగాని ఐళస్టరప్ట వాపి కి గాసి రృమము డి కి గాసి ఫలములు, 

“జీదమున న్గియుముగచే యీవిమయ ముప జీనింపంబడి యున్నది. ఇట్లు 

ఫలములు భిన్నములై యాండ వాక ్టిములుమాత్ర్ర మేక మగుట మెట్లు! 

ఈకారణమువలన సగుణనిర్షుణవెం ,స్థ్రములు ప్ర వేవ్ కవివయములను 

'జెప్పునవియే కోవలయును; అప్పుడుమ * శ్రమే సగుణ వాక్టిములకు నన్య 
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విషయమున దాత్సర్భముండుటచే దుర్చలత్వంబును నట్లు లేకపోవుటశో్ 
నిర్హుణ వాకష్టములకు జ బృబలత్వంబును గలుగును. 

ఇంతేమాత్రమే కాదు. ఈనగుణనిర్లుణవాక్ళము లేక వాక్యమా 
లని కల్పించుటకు పే ఏలు కూడ లేదు. కొన్నిటికి బ్రవాన్వరూవ ప్రతిపా౭ 
నము విషయము; మజటీకొన్నింటికి నుపాసనాొవిధి విషయము కదా! “ఈకు 
మయము నెన్వ రంగీకరించిరి? ఆన్ని వాకరిములును నొక్కవిమయమునం కే 
జీవుని. బే) రేవించుచున్నవ్వి పరబృహాస్వరూపము ెలిసికొనవలయు నగి 
నిరాపించుచున్న వి” అనియెద వేమో యది యు క్షముకాొదు. పరమేళప్రర 
స్వరూపమును హార్చి వృక్యత్ ముగ జెప్పు నిర్హుణవాకర్ణిము లెవ్వీనిణాశు 
యేవివయమునందు” గాని శే ప్ర శేశించుటకేదు. అవి వ నుసన్గరావమునూ 
గూర్చి మాత్రమే చెన్ను ననియు నందు శ్రీరణ యనునదియే 'లే దనియు 
“తత్తు సమనగేయాత్ ౧౧ ఈ” అనునధి కీరణమున పిశేమీంచి బోటం లా 

యున్నాము. 

మాయభిప్రాయమునే యంగీకరించి భూతము, సర్వవాకష్హై 
ములయందును చ్రేరణ కలదని చెన్పితీరి గడా? దానికి వివంయు 
మెయ్యది? వురుషుఃడు యీదియూా మయొకకార్యమును గూర్చియె కళా 
చే వే, రేపింపంబడనలయును, ్రువ్యాస్వరూపము కార్యము కానేరదు = 

అం డెవండుగాని చేయవలిసేనపని ఊేదికలదు? * ద్రహ్మనరావమాూ 
నయముగ గార్యము కాకున్నను డానినిం 'జెలిసికొనుపకో చేయవల? 

సినకార్య మొకటి కలదు. అదియే ప్రపంచవాకము. భీదరూప మగణుక్ 

ప్రపంచము లయము నొందిననే కాస్ పరమేశ్వరత త (ము బయలం 
పషదనుట నిన్సంశ కుము, ఈకారణమునలన స్వన్రార్థు అగువారికి౬ 

గూర్చి యజబ్ఞ్ఞాదివిధుల నెట్లు బోధించుచున్నదో య మోమోర్డి నిం 

గూర్చియు శ్రుతి ప్రపంచలయవిధి నుప జేశింపవచ్చును. రాత్రియండూం 

బదార్భములను న్పష్టముగం 'జెలిసికొనం గోరువాండు అవశ్యము జీంళతితా 
నెట్లు కమింపం జేయవలయునో యస్తే పరమేళశ్వఠస్వరూపము నెజుంగ ౬ 
గోరువారు జ్ఞానోత్ప్స త్తి తికి (అభేదజ్ఞానోత్స _్తికి) విరుద్ధ మగుభేదప్రప పల 
చమును నాళము చేయవలయును. వ్రపంచమనునదో వొ న్తవస్థిర హో ౬ 

బర మేళ్వరుంద్వే అపర మేళ్వరుండు మనకు: బ్రపంచరూపముతో నే తోయ 

చున్నాడు. ఈకారణవ్రువలనల బ్రపంచను మ నశించిన నసముహోత్తుని యథా 
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ర్భస్వరూ పము తేటపడును, ఆయనకు నీ ప్రపంచము పరమూర్థరూపము 
కాదు కడా ! ఈకారణబువలన చేదవాకగ్గము లవళస్థముగ ష్ట్ర ప్రవం 
చమును నళింపంజేయవలయును” అని ప్రే రేకింపవచ్చు ననుట నిరగ్గేవా 

దము అనియెద జేమో వినుము. 
ఇచ్చట నొక ప్రక్నోమునకు నవ కాళము కలదు. ప్రపంచలయము 

చేయనలయు నంటిరిగడా ! ఆలయ మెట్టిది? నిష్పుచే జఠిసేం గరంగించు 

నట్టు దండాదులచే ఘుటాదులను పగులలొట్టునట్లు వీ చేహోదులను బృథి 

వ్యాదులను? గూడ ధంనము చేయుటయా? లేక రజ్జునర్పమును రజ్జుజ్ఞాన 

ముచే బాధించునట్లు పర మేళ్వర స్వరూ పజ్ఞానముచేం బ్ర వంచమును చాఫీం 

శుటయా? ఇందు ' చొుదటివవము నాశ్రయించిన నది యొకపతమున 

నెవ్వరికిని సాధ్య మగుపని కాదు. చెండ్లవపకుమున ము కు డొక్క_ండు 

సరప్పమును ధ్గింనముం జేసిన; వెనుకటిబారు చేయవ లసినవసియే యుం 
డదు. అప్పుడు వేదము చేయునిధియే నిరర్హక మగును గదా! ఇదియును 

గాక నప్పుడు భాన్యూూదులధంనము చేయుటకే తగినసాధనముల సంపా 

దించుకొను వని మూత్ర, మే పధింపంబడి యుండవలయును గాని జ బవ్యాన్వ 

రూపమును గూర్చి చెప్పబడి యుండ నక్క_ఆ లేదు. భ్రాంతిచేం '“ల్పంపం 

బడినపదార్హ మెనచో నది వన్తుయ థార్థజ్ఞానమువలన నళించును గాని 

వా స్తవవడార్థ $ మట్టు నశింపను గబా! ష్ రండవపకుము నాశ్ర యించిన 

మాలెద్ధాంతచే నిలుచును. అప్పుడు విధియీ యుండవలసినవని లేదు. 

' ఎట్లనీనవ--- 

ప్రపంచ మేకరూపుం డగు పర మేశ్వరునియం టే భ్రాంతిచే: గల్పింపం 
బడ్షీనది. "ఈశారణమువలన రజ్జునర్చభాంతి గలవిానికి రబ్జస్వరూవ వివేచన 

మును గావించిన నెట్లు నర్సు నశించునో యే బ బ్రహ్మన్వరూపనివేచన 

మువలన. బ్రపంచము నశించును. ఇట్లగుటచే శ్రు శు లకే 2 బర మేళ్వ రా కార 

మును గూర్చి చెప్పుట మాత్ర మే యావళ్యకము గాని విధినిపేధములు 

కావు “త త్రప్ప నుసి నేవ నానా సికించని అని భేదనిపషేధపూర్వుక 

ము గ నద్వోలీయ బ్ర హ్లమును బోధించిన నప్పుడు తజ్జానమువలన నజ్జానము 

నశించును. అజ్ఞానము నశించిన డానిచేం * లిగీన ప్రవంచారోపము తొల 

గును. ప్రపంచలయమే కదా కావలసినపని ! ఇ ట్ల ముండ నిశ విధి యేల? 

స్వరూప ప్ర కాళము చేయకున్న “పరమేశ్వరుని తెలిసికొనవలయును. 
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ప్రపంచమును నళింపం కేయవలయాను అని వేయువూబజులు విధించి 
నను బ్ర యోజనము లేదు కదా! స్వరూప వ కాళ నంబును వీది కానేరదు 

కదా! ఇట్లు కాకున్నను మజియొక విధముగా నిచ్చట నిధి కలదు, పర 
మేశ్యరన్వరూపమును 'జెల్పినవిదపనే “యీోయనను డెలిసికొనవలయునో” 
అని జ్ఞానవిమయముగాను “*నీజ్ఞానముచేం బృవంచమును ధ్వంనము చేయ 
నలయును” అనియును ,క్రుతివిధింపవచ్చును గడా!” అనియెడ వేమ యిది 

యు_క్షము కాదు. రజ్జుసర్పభాంతి కలవానినింగూర్చి కేవల రజ్జున్వరూప 
మును ప్రకటించినంత నే వానికి రజ్ఞుయథార్భ రూ పజ్ఞానంబును సర్ప(భ్రాంతి) 

నాళంబును గలిగినబ్లు, ప్రపంచభ్రాంతి గలవానికిల గూడం బరమేళ్వరస్వ 

రూప నిరూపణమాత్ర వపననే త్ర త్ర శ్రే ప్రజ్ఞానంబును ప్ర వపంచనాళంబును గలు 

గును. ఇ ట్లగుటచే సీవేషయములయందు విధి ప్ర క్వేకముగ నుండవలసిన 
పని లేదు. ఒకమారు చేసీనదానినే నుజియొకవూరు చేయుడు రా? మజియు 

జ్ఞానవీవయమునం గూడ వీధి కావలయు ననిన గర్గ విధులు చెప్పుస్థల 

మున గూడ మజీయొకవిధి కావలసీవచ్చును. “జోతిష్టోమేన స్వర్ల కామో 

య కేగి అనుమొడలగువాకన్టిములయందు విధి యున్నను నావాక్యము 

లకు. దమతాత్సర్యము నొనంగుటయం బే సామర్ల క సము కలదు గాని ఇతర 
విషయములందు లే దని నిర్త ర్లయింపవచ్చును గదా! ఈకారణమువలన 

బ్ర హాజ్ఞానమునకు దత్ససరూవనిరూపణమే యవావళ్యకము గాని విధి 

కాదు. పదార్థన్వరూప మును, వివరించినపిదప “-ఈపడార్థము. నీన్వరూవ 
ముతోం జెలిసికొనవలయును” అని ప ప, ల్వేకముగా విధింపనేటికి? న్వరూ. 

పమును దై కటించుట జ్ఞానార్థ మేక దా! (ప్రన్తుతసందర మునందును నిస్తే 

వీధి యక్కజ లేదు ఆరంభమునం టే “స్వాధ్యాయో౭2_ భ్యేతవ్యళో 

“ప్రతివా(డును సంపూర్మముగం దాత్పర్యజ్ఞానము కలుగునంతవజకుం దదను 
సారముగం బ్రన_ర్రించి “ఫలమును గాంచునంతవజుకు వేదాధ్యయనము 

నాచరింపవలయును” అనునిధి వాక్యము వేదమునందు గలదు, దీనితాత్సర్య 

మును విచారించిన, వస్థలమున నేది ఇెప్పంబడియుండున్నో దాని నళ్తే 
గ్రీడించి తదనుసారముగ బ్రవ ర్రించి ఫలమును గాంచవలయునని 'కేలును. 
కవన జ్ఞానవిమయమై ప ప్రత్యేశవధి యుండ నక్క_ఆ లేదు, ఇ ట్లగుటచేతశే 
“కోతవో్య నుంకవోో నదిద్య్యానితవ్యః” అను మొదలగువాకర్టములు విధి 

'వాకష్టములవలె నున్నను ,బ బ్రహ్వాజ్ఞానమునుసూర్చి నామాన్యముగా 'జెల్సు 
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నవియేకాని నవిషమయమునుగాని విధించునవి కానేరవు, కావున నెట్లును 
జరమేళగ్టిరవివయమున విధియే లేదు. 

ఇదియునుగాక బ్రహౌజ్ఞానవిషయమున విఫె యుండునేని దానికి 
విభేయుంజే. (ఎన్వనిం గూర్చి విధింపవలయునో వాండే) యుండండుం 
ఎట్షసినవ---వవిధు లుప జేశింపంబడినను జీవునిగూర్చియే యుప చేశింపద 
బడుననుట నిరగ్గివాదాంశ ము. యిజ్ఞాదికరృలను గూర్చి యుపచేశింపం 
బడుకాలమునం ద్రైవంచమంతయు సత్యమే యయి యున్నది (అనంగాల 
ద త్త జ్ఞానము తత్వ ప్రకాశము లేదు కావున న త్త ఫ్లనునియే భావింపంజడు 
చున్నది). ఈకారణమువలన నప్పుడు జీవువింగూర్చి నర్వము నుపకేశింప 
వచ్చున్యు వానికిగల ఖేద భ్రాంతి ననుసరించి క రాముల విధింవవచ్చును. 
పృస్తుతేమున మా శ్ర మట్టు కాదు. జీవుని శేవలప్రపంచరూపునిల గాని 
సవల బహ్మరూపునిగం గాని యవిద్యచే బ్ర వ్యామునం జే భిన్న రూపముతోం 
గల్బింపంబడినవానింగలాని గ్ర్యహించినను వానిని౧హార్చి విధినంభ వింపదు. 

ఈ ప పంచము భాంతికల్సిత మే యగుటచేశను దీని యథార్థస్వరాపము 

పర మేళ్వరుండే యగుటచేతను శ్రుతియు నాపవమేళ్వురుని సయావముచే 
ప్రకటించు చుండుటచేతను సీసమయమున ప్రపంచము బాధింపంబడుటచే 

సత్యముకా నేరదు; జీవుండును పరమేశ రునికంజు భిన్ను డి నేని ప్రపంచ 

మున 'జేరినవా. దే యగునుకావున నాతండును నవ్వుకు లేనివా:డే యగునుం 
ఇట్టికూన్యరూావునకు విధి నిేధము లుండుట యెట్లు ? ఇశం గోవలపరమే 
శ్వ్వారరూవునిగ గృహించిన నపుడు బొత్తుగనే విధినిెపేధములతో సంబం 

ఫముండుటకు విలు చేదు, శుద్ధ బ్రహ్మము ఏధినిషేధములలో వేనికిని గోచీ 

రుడు కౌండుగదా! ఇట్టుగాక యవిద్యాకల్పితునింగా గృహీంచినను నా 

జీవ్రసి నేకార్యమునందును బృవ_ర్రింపం జేయుటకు ఏలు లేదు. పరమేశషర 

నయా నిరూపణముతోడనే భాంతి తొలగపోయెను కదా! భాంతి 
పోయిన జీవు. జెట నుండణగలండు? కారణాములేక కార్భముండునా ? 
కావున విచారించి చూచినచో బ్రవాజ్ఞానవిధికి విధేయుండే యుండండుం 
ఈకారణమువలనం బరమేశ్వరవిమయమున విధ్ధిలేదు, 

ఇదియునుంగాక జ్ఞానము స్వయముగ జనించునదియె కాని విధిజేం 

౫ నిగిరపబడునదికొదు, “మాడుమ్ము వినుము” ఆనుమొదలగు వృవవో 

రములయందు “ఈవై పునకు మననునూ శ్రీవ్వము” అని మాత్రమే బోధిం 
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పంబడుచున్న ది, కాని “జ్ఞానముం జేయుము.” అని కాదు. పతషకుముగ6 
బడార్థములం బూచుచున్నను నిద్రాదివశ గతులు కార్స్ మెలకువతో జే 

యున్ననుం బచార్గ స్వరూ పజ్ఞాన ముకపుకు గలుగును మజియమొకష్ట్పూడు 

కలుగకుండును. ఇది లోకానుభవసిద్ధము. విధిచేశజీ జ్ఞానము జనించునది 

యగుజేని ఈభేద ముండంగాడదుగ దా కౌొన్రన నేశాస్త్రముగాని 

జ్ఞానమునకు సహాయము నెప్పటికిని వివమయన్తురూపమును మాత్రమే 

సిరూపంపవలయును గాని మజ మే కార్యమును? జేయ నక్క లేదు. వివ 

యస్వరూపము (జ్ఞానమునకు గోచరము కానలసీనవదాగ్గముయొక్క_ న్వ 
రూపము) నిరూపింపంబడంగా నే ప్రచోణానుసారముగ (అనయా నెదుట 

నున్నపజార్థనునుం గూర్చి వృత్యతు ప్రమాణము నా కృయించియు గుజు 
తులచే నూహింపంబడవలసిన దాసిని గూర్చి యసోమాన వ్ర మాణము 

నాశ్ర యించియుం బోలికచే గ్రహింప బడవలసినపదార్థమునోం గూర్చి 

యుపేమాన ప్రనౌూణము నాశ్రయించియు వేదాది వాక్యముల నుఃబట్టి 

మూ త్ర మె గః హీంపః బడనలసినవొనినిార్చి స్ట్ బ్ర ప్రమాణము నొక యిం 

చియు) జ్ఞ జూన సోముదయిం చును; స్వాయముగనె యుదయుంచును. “ఈజ్ఞానో 

దయను  విధివలననేం గలిగె నని యేల తలంప రాదు” అనియెద'వే పో, 

వినుము, ఆవివయమును నిర్ణయించుట శెట్లును ఏలులేను, విధివలననే 

జ్ఞానము జనించునేసి యొకసమయ మున నొక పదార్థమును? గూర్చి మతి 

యొకవిధముగం గూడ (జ్ఞానము) జనింపవలసి యుండును, పదార్థన్వరూ 
పమునకు ననురూపముగ నే లోకమున జ్ఞానము జనించుచున్న ది. _స్పంభస్వు 
రూపము ,ప్రకటి పణంబడినపిదవ చేపురుషుండును దానిని ఘటమునుగ గ్ర 

హింపండు. ట్ట 'న్నిస్టలములయందు ప్రా పాణమును బర మేశస్టయనింగా భావిం 

పుము, లేక్క తెలిసికొనుము” అనుముదలగువిధులుం గలవు, వాని ననుస 

రించి యుపానకులును నాపీధుల నో త్ యించి ప్రాణమును పర మేళస్పరు 

నిగా భావించుచున్నారు కదా!ి అనియెదవేమొ వినుము మీరు 
వర్ష ౦చినది జ్ఞానము కొను, ఆది థార్టీన మనెడుమూానస క్రీ య, ఒక పదార్థ 

మును మజీయొక జాసినింగా భావింపవచ్చును గాని తెలిసికొనుటకు వీలు 

లేదు. ప్రాణన్వరూవమును లకుణములను న్పన్గముగ జెటీంగినవాం డేది 
యోాగయుక పోలిక స్నా శృయించి దాసిని బ్ర వూమునుగా భావింపవచ్చును. 

గాని (ఛ్యానింపవచ్చును గాస్సిసంపూర్ష ముగ బరమేశ్వరుః డేయని శ్ హ్ం 
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'చుెకుట్లు ? ఆపర మేశ్వ్వరునకు త్రాణలవణఅములక్ంకె. వికునషము లగసలక్ష 
ఆములు కలవు కదా! ఈ కారణమువలన వి?చే నుదయిం మనవి జ్ఞానము 
'శాసేరదు, ఇంతనూత్ర,మే కొక కొన్నికొన్ని సకుయములయంను మొత 
పుంజిప్పును చూచుచుండియు వెండీ యని తలంచుచుండుట యినుభవ 
ములో నున్నదిం ఇదియు త్రూ ంతియగునుగాని జ్ఞానము కానేరదు, కావున 
నెట్లు ఇమూాచినను జ్ఞానమనునది సియముగ జసింవవలకినదెయే కాని విధు అ 
లచేతం గలుగంచేయంబడునది కాదు; సిపేధములవేతల చొలగింపంబడు 

న తెయయుం గాడు, 

జ్ఞునమనం 6 జదార్భమును బ్రమాణానుసారముగ చానియథార్థ 

స్వరూపముతో గృహించుచి త్రవృ త్తియే కాని మజియొక్కటి కాదు, 
వుతీయు కర వలె పురమున కధీన మయినది కాదు. పురుషుడు కర్తను 

య 'థచ్చముగ నాచరించును. లేకున్న నాచరింపకుండును. ఒకవిధముగ 
నాచరింపుమనిన మణి యొక విధముగ నై న నాచకింపవచ్చును, జ్ఞానమును 

మాత్ర, ముట్టు చేయ నేరండు కదా ! ఈకారణమువలన జ్ఞానము వ న్వవువకు 

సాస్వథ్న వుయినదియే కొని పురుషునకు గాదు. ఇట్టి దానిని? గూర్చి ఏఏ 

యేది చేయలలదు? 

మతేరయయుకవని కేవ ము, జ్ఞానమునకు. గూడ విధి కావలసి యుండు 

చేని వేదాంతళా(స్ర్రుమునకు నదియే ముఖ్య తొత్సర్యుము కావలసి వచ్చును, 

సర ళొ(న్ర్రమును విమర్శించి మారే “వరమేశగిరుండు విధికి స్వాధీనుండు 

శాండ్యు అఆపరమేశషరునకును జీవునకును భేదము లేడు” అని 

యంగీకరించియున్నారు కదా! చానికివరోధము వచ్చును ఒక్క 

వేదాంతశాస్రుమే విధినిపేధములకు నతీతుం డగుపర మేళ్వరునకును 

జీవునకును నభేదము చెప్పి మరల బ్ర వాజ్ఞానమునం ఉజాజీవునే నయాగించు 

చేని పరస్పర విరుద్దార్థమును జెప్పునది యగును; ఒక్కచానికే “రెండుకొ 

త్చృరన్టములు వచ్చిన ట్రగును. ఇది ఏిరుదముకద ! ఇంశమాత్ర మే కాదు, 

వొసనుము కర్తనువలే జ్ఞానమును విధించునేని కర్శకువలెనే డానికిని 

సాధననవోయ 'ముండవలసి వచ్చును; కర్ష్మఫలమువలెనే దానిఫలము 

కరాడ నుండవలసి వచ్చును. కర్యఫల మదృష్ట మైనే జ్ఞానఫల మగు 

వనాతు.ము కూడ నదృష్టముకావలసివచ్చును! అనిత్యమును డారతమ్యే 

ములతోం గూడినదియు నూకు శరీరముతో? గూడిరం యనుభవింపంబడ 
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128 ద్రవానూ త్ర ములు, అం, పా-_౨, నూ=_౨గ. 

వలసిన దియు నె నే మోశతుము కూడ గావలసినచ్చును. అప్పు డ్ 

ము _క్తియే కానేరదు కద! ఈకారణమువలన బ వాజ్ఞానమును సార 
చెప్పు వాక్యములు. తత్స్వరూపమును గూర్చి మాత్రమే చెప్పూనకొ 
యగును గాని విధిసి గూర్చి కాదు. ఈకారణనులవలన గపానిర్లుణ ఈగో 

కములు రెండు నొక్కావిధిని. గూర్చియే చెప్పునవి యగుటచేత "జక ళో 
కరములు” ఆనుపశ్ము యు _కృము కాదు. 

ఇట్లు కాక “వేదాంతీవాక్యములయందు విధి కలదు” అని యంగ 
కరించినను సగుణసిర్షుణ వాక్టిములలో నుండువిధు లాక్కటి కా చేరవు. కర 
కాండమునం ద నేకక ర్ర్యృలు పృ త్యేకముగం జెప్పంబడీ యున్నను నచ్చ 

నధికారి యొక్క(జే యగుటచే విధియు నొక్కటియే యగును. ఇచ్చె 
నట్లు లేదు, సగుణవాకన్టములు (ప్రపంచమును గూర్చి చెప్పును; సిర్పుణా call 

కములు వకస్వరూపమును గూర్చి బోధించును. ఈరెండు నొక క 

బోధింపంబడె ననుట యెట్లు సంభవించును ? మజీయు కర్యకాండు ౩ 

నందలి వాక్యములు పరస్పర ముపకారము చేసికొనుచుండును గాని © స్తూల 

నందర్భము లట్లును జేసికొనవు. ఇవి రెండును పరస్పరబిరుద్దములు కా! 
కావున నెట్లుసు సీవాడము యు. క్రియు క్షము కానేరదు. మాపయ. హం 
యు క్ర మైనది. నిర్లుణ వాశములు  బ్రవాస్వదావమును గూర్చి మూర, 
మే చెప్పు నసియు సగుణవాకము లుపాసనల బోధించు ననియు కున 

రణమువలనం దచేక ప్రయోజనము లగునిక్షుణవాకములు బలాధిక 3 

లని యు ద్రైథానములనియు మాతీ మే చొప్పవలయును, 

౬. పక్ ఫలే తౌవత్వాధిక రణము, 

విషయము? ల్యే నా వ ద్రవాణో రూపేమూర్తం చై ఇదా 
మూ_ర్హం చి “ *ఇమూ ర్రవునియు 1నమూ_ర్త మనియు పరమేశ పిన ఇం 

౭ మూ _ర్రమనంలగా నాకౌరముగ అది క కినమెనది. ఆగ్ని జలపృథివీ భూత్ మం ఆఆ _ 

+ మూ ర్తమునకు భిన్న మెన స్వభావములు గలది. 

1 పరమేళ్వరునకు మూర్షరూపమననియు ఆమూ ర్తరూపమనియు రెండూ రహా ఇష 

నూలు కలవు. సర్వప్ర, పంచంబును పరమేళ్వరు జే గావున మనకుల బ్రరత్యతయ మూల ౬ 
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ఆండురూపములు గలవు” అని యారంభించి పృథివీజల లేజన్ప్సులను మకా ర్ర 
రూవమునుగాను ఆకాశ వాయువుల నమవా రరూపమునుగాను వాప్సి వాని 
సింగూర్చిన సర్వవిషయములను వివరించి పిదప “ఆ థాక అజేకో చేతి 

౨9 &6 లో నేతి” “*ో.ఈవిధముగ రామూ రామా గ్రరూపములు తెండును పరమేశ 
రునియం చారోవింపంబడి యుండుటచే వానిని బుదిచే నిషేధింపలా మొగి 

లినవాంకే పరమొత్తుం డసి యుప జేశింపవలసి యున్నది” అని బృవాదా 

రణ్యకోపనివత్తునుదు జెప్పంబడియున్న ది. -ఈని సేధముయుక్క_-యర్ష మిా 
యఫకరణమున విచారించి సెర్హయిరిపంబడును, ఫ్ 

నంేవాను:---* పై వాకళ్థిమునందు నిషేధింపంబడిన బెద్ది? పర 
మేశర్రరుండా ? లేక నాయనకుం గల వని చెప్పంబడినరూపములా ? లేక 

నన్నియునా ? మజియు నీనిపేధమునందు మిగుల్పబడిన చెద్ల్షి? 
రూపములా ? తేక ద్రైహామా?ి అను సంశ యము నివారింపబడును, ల 

సంగతి: యధికరణమునందు “వర మేళ్వురుండు నిర్వి శేషుడు” 
అనువినషయము సిర లుంపంబడెను. మె వాక్టమునందు జూపంబడిననంళ 

యమువలన “వేదము బ్రహ్మమును కూడ నిషే.ధించుచునేయున్నదిం 

ఈకారణనువలన పరమేళ్వరునిం గూర్చి ప్రస్తాసింసవలసినవనియే లేదు” 

అని యాక్నేపనంగతితో జానికై పూర్వపవీము వచ్చును. అది యయ 

ధికరణమున నిరాకరింపంబడుచున్నది. బ్రవ్యామే లేదనుట పూర్వవతు 

మునకును కల దనుట సిడాంశమునకును ఫలములు. 

పూరగ్టిపకుము? పె యుపనివత్తునందు మొట్టమొదట రెండువా 

వములును ఆధాపములు గఆపరమేళ్వరుండును దృస్తాపింపంబడి యు 

న్నారు. పిదప నిపే.ధము చేయంబడి యున్నది. ఇప్పుడు ఆనిపేధ మొక్క. 

వదార్గ్లమును మాక మే నిషేధించు నని నిరూపించుటకు తగినసాధనము 

లేదు. రెండుపదార్థ్ధములను: గూర్చి చెప్పిన ప్రకరణమునందు నిషేధము 

కానవచ్చినప్పుడు అది యొుక్క._వివయమును గూర్చినది మాత్రమే యె 

యుండు ననుటయెట్లు సిద్తాంతమగును ? మణీయు పరమేశ్వరుండు సామా 

నష్టరూపుండు; నురా రామూ రూపములు తద్విశేవములు. ఇ ట్లుండ నొక 

ద. య ముల గానా. నజ. జనానా రాలా. పా. 

న 
సీ యం 

గానపచ్చు నగ్నా స్థదిభూతేముల న్యా శ్ళయించియు కానరాస యా కాళ వాహాత్రం 

నాచ్రాయిం-చియా నిట్లు శల్ప్చింపయు డేను. పృథిన్యాదుళఅయం దున్న బృవ్మామా నా 

గోచరునియగాను భానించుచున్నా మనట స 

141. 
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వేళ నీసిపేధము శేవలరూపములనే నిపే.ధించినను పర మేళ్వరుని. గూడ 
నిపే.ధించినదియే యగును. విశేషములు లేని సామాన్యముండదు కదా! 
కావున నెట్లును ఈనిపేధము ఆెంటినిం గూడ నిపషేధించు ననియే చెప్పు 
పలయును, . . 

వేదాంత వాకములయం దొకచేళ పరమేశ వ్రరునిఃగూర్చి విశేవమ 
ముగ జెప్పంబడి యున్నను అది నంతయు మూర్తామూ_ర్రరూపసహీతుం ౬ 
డగువానినిం గూర్చి మాత్రమే మై యున్నది. కాని సిర్విశేషునిం గూర్థ్కా 
కా దనవలయును. విశేవములు తేకున్న సామాన్య ముండ దని యిదివ 
లకే పెప్సీ యున్నాము కణా! “అ స్తీక్యే వొపలబ్ధవ్యః (యాః 9, _౨= 
౨౧౧ అను మొదలగువాకస్టిములు శవామును సద్రూపమునుగా 
జెప్పు చున్నను అవీ యుపాసనాపరము లని యే సిద్దాంతము చేయవలయును = 
వై జెప్పినయు క్తి ననుసరించి చూచిన పరమేశ్వరుడు సదూపుండు 
కానేరండు కదా! కొన్ని కొన్ని స్థలములయందు “పరమేశ్వరుడు లేం డు 
తలంచువాండు. లేనివాండే యగును” అను మొదలగు నిందావాకష్టివాా 

లున్నను అన యుపాననావిధిని నతించునవియే కావచ్చును. కావున నెట్టూ 
చూచినను పై సిషేధము ప్రవంచ బ్రహ్వముల రెంటిని సిషేధించు నని 
తో చుచున్న ది, హాకష్టమునందును సిపేధ్ధములు రెండు కలవు కడా! 

ఇట్లు గాకున్నను వై నిషేధము ప్రపంచమును మాత్రమే నిమే. 

ధించు ననిన విరోధము కూడవచ్చును, పృవంచము ప్రత్టమాదిపమా౯౭ 

ములకు గోచరమై యున్నది బ్రహ్మ మట్లు లేదు, ఆయన మనన్సునకు 
గాని వాక్కునకు గాని నోచరుండు కాకున్నాండు కడా! ఈకారణమూకన 
లన నిషేధించుటచే నాయనయీ నిషేధింవబడును కాని న్వరూపాదు ౬వ 
కావు, మజియు రూపములు గుణములు అవి యొకని నాక్క్మయించక 
యుండనేరవు? న్వతంశ్రముగ సిపే.ధింపంబడనేరవు. ఇ ట్లుండ వె సిక. 
ధము శేవలరూపములను నిే.ధించు ననుట యెట్లు? ప్రపంచనిపేధజుం 
ప్రతయోదిసర్వప్రమాణములకును విరుద్ధము కావున నయుక్రము పర్ 

శ్రషరనిపేభము మాత్ర ముట్టిదె కా దని నిహావించిలతిమి కదా! కావు 

శ్రుతులే వర మేళ్వరుని నిపే.ధింపుచున్నవి; వేదాంతదర్శనమునకు ఇళ్లూ 

శప్పనేల ఆస్తికదర్శనముల కన్ని(టికిని ఇప్పుడు మూలోచ్చేద ము 

కలిగినది, ' 
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ఆఅ. 3 4 పొ, సూ-ం౨౦, 

అవతౌరికః_అనిన సీపూరగవక్ష మును ము 
౩౪౧. ప్రకృతైతావత్వం క హి ప్రతిపేధతి తతో 

బ్రవితి, 8. ౨ na 

తాత్పర్య ము:=_ఇ్రట్లు . చెప్పంహడదు. మ నుదవారించంబడిన 
శ్రుతి వప్రకరణమున వర్ణి ర్మింపంబడియున్న పరిళ్ళేదమును మాత్రమే నిషే 
ధించుచున్న ది పరమేశ్వరుని మిగుల్చు చున్నది. న్ పీ ధమనగా చేదికూ 
యొక పదార్థమును నిలిపి తక్కిన వానిని నూత్రము నిరాకరించుటయే 
ర చా! వపదారమును కూడ చభఛానముగ గ ౫ కోస్తకుండిన నిపేభమునకు 
ఫల మేమి? ఈనిపేధముచే నెవ్వ శేపిెకీమమును గ్రృహింపగలుగుదురు. 
సర్వమును నిషీద్ధమే మైన నిక శాస్ర్రమునకు బ్ర బ యోజనమేమి? ఈశా 
రణ మువలన జీదిళూ ఊమొకపజాగ మును ప్రఫానముగా 7 కొనియే 
శ్వేధము ప్రవ _ర్రింవవలయును. వకృత మున నాయుపనివన్తునందు వక 
హం పర మేళ ౧రుసయొుక్క. మూ రామూ క్రహవములు 
మాత్రమే సపి _సరముగ శ్రకటింపంబడి యున్నవి; పరమేశ (రుడు 

మాత్ర నుట్టుకాక. వష్టీవిభ కి క్రిచే గృహింపంబడి శీవలనంబంఫముతో 
మాత్ర మే ప్ర క్యేకముగ 'వర్షింప రపంబడి ై యున్నాడు. “ఈమరా రామూ ర్త 

రూపము లాపర మేళస్టరునకు సంబంధించినవి” యని మాత్ర, మే నిరూప 

ణము కలదు, అందు పర మేశ్వరుండు పధానుండు కాండు కదా! ఈకార 

అమువలన “నేతి” అనునిపేధ, శు తియందు గలయితిళబ్దము ప్రధానము 
లగురూపములను మాత్రమే గ గ హీంచు నని చెప్పవలయును. ఇ్రదియును 

గాక పరమేశ్వరునకు మాయానుయము లగుమూర్తామూ ర్తరూపములు 

వర్మింపంబడినవీదప ““ఆకనివరమార్థస్వ మాప వేది యన్ విచారము 

కలుగగా దానిని నిక్టయించుటకై *యానిశే పే.ధశ్రుతి ప్రవ కంచెను, “అ 

థాత ఆదేకశో భవతి” ఇక నీవివయమున నుపజేశము నిట్లు గావింపవ 

. లయును” అని యుపక్రమించి నిషేధమును గావించెను. ఇప్పుడు విచా 
రింపుండు; ఈనిశే పేధనము -జీనినిం గూర్చి యుండవలయును? పర మేళ్వరరూవ 

మును వర్త్మించుటకై. ప్రవర్తించిన శ్రుతి యాయననే నిపేధించునా! ఈకా 
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రణమునలన మై సిపేధము రూవమాత్రపరమే యని నిర యింపనలాసు 

యున్నది. “శ్రదనన్వత్వ మారంభణళ ఛాదిభ్యః, ౨ ౧ ౧౪4 ఆనా 
మొదలగుస్థలములయందు పరమేశస్వరుండు సర్వకల్పనాధార మనింయయో 

ప్రపంచమి * వాచారంభణమా త్ర, మనియు నిర్ణయించి యున్నామూూ? 

ననున వ్రవుచమును నిషేధించిన నిషేధింపన వచ్చును గాని నర్వాభార 
మగపర మేళ్రరుని సిపేధించుటకు వీలు లేదు కదా! 

“శా నము ఈరూపములను న్వయముగనే చెప్పి మజల రేలా 
చేధిందును? " పతోళభనా ద్ధి పంకన్య దూరా దస్పర్శనం వరంి “బురద దో 

తా కడుగుకొసుటకం'కు మొట్ట ముదటనే తాకకుండుట మేలు అనం 

సాయము ననుసరించి మొట్టమొదటనే యూరకుండుట యు కృతా 

కచూ! పతిపాదించుట యేల? మజల నిపే.ధించుట మేలో” అనికుడ 

వేము ఇషు నంశయింపవలసినపని లేదు. -ఈరూపములను వేదము పరమేశ 

రునకు విధించుట లేదు. ఇవి లోక ప్రసిద్ధము లయ్యే యున్నవి. లోకవమూగో 
గానవచ్చుపంచభూతములు అవిద్యచే బర్ మేళ సరుసియందు గల్పింపంబడి చ కం 

యని యిదివజ శే నిరూపించియున్నా ముక దా! కావున సశ్రుతియాలోక ప, మెడ 

రూపముల నిపే.ధించుటకయ్యు యనువాదము చేయుచున్నది. ఇట్లగుతలు ఈ స్ 

మోసంశయమునకు నవకాళశములేదు. శ్రుతి నిర్వివాదముగం బరమేళ్వుర 

న్వరూపమును రూపనిపే.ధపూర్వకముగ పతిపాదింపవచ్చును. మతి ఆయా 

నిచ్చట "అండునిపేధములు కలవు, ఈరెండును మూరామూ ర్త రరూు 

ముల "రెంటిని క్ర ముముగ నిషే.ధించును, ఒక్కటి యాశెండురూపములు ను 

సేధించిన శండవది వానివలన జనించుసంస్మా_రముల నై నను నికే-డాం 

చును. ఇట్లు కాకున్నను చేయం బడినయుక్కనిపేధమ్తే . దృఢమగుటూ-కో 

రెండుమారులు చేయ(బడియు నుండవచ్చును. ఒక్కమారు సామూన్య 

ముగ నిమే.ధించీన “ఇది బ్రవ్యాము కాకుండిన నిక నేదిబవాము” యాయ 

సంశయము జసించును. దానిని నినారించుటకే_ యిట్లు  రెండుమారు లు 

ప్రయోగింపంబడే యుండవచ్చును. అట్టుచేసిన "' క; లోకమున జీయేపదార ము 

గానవచ్చుచున్నదో అది యంతయు బ్రవాము కాదు” అని తేలటచే నలు 

నయ మేమియు నుండదుం ప్రతివాండును 3 'నామరూపాత్త క మగుప్రపంఇవ 
ఆ _ 

* వాచారంభణమన౯యగా నా జెప్పయబడుటకు మత్రమే వీలైన కై ఆ 

నామమ్మాార్ర మనుట్ల,. + 
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మును విడిచి తదాధార మగు బ్ర వామును గృహించును. ఈకారణమువలన 
ండునికే,.ధములలో నొకటి రూపాదులను సిపే.ఫంచును. మతి 

యొక్క._టి బ్రహ్మమును నిషేథించును” అని చేసిన పూరప్టపచేోము యుక్తి 

యు_కృము శాదు. 

మతియు పేద మిోావివయముసే వృతరికుముగం క బోఫంచు 

నది. “అ ధాత అజీళో చేతి జేతి న స్వతస్తా దితి నే శ్వన్వు త్పర మ స్త్రి” 
“ఇవు రూపములను ప కటించినపిదవ సేమియు లే ని మాత్ర మే యుప 

జేళ్లింపనలసియున్న ది. ఇది కాదు ఇది కాదు. అని మాత్రమే "తెలుపన 

లసి యున్నది. ఈపరమేశ్టరునికంకు నితరమైనది లేదు కాప్రున ని నిట్లు చెప్ప 

వలసి వచ్చినది. ఆపర మేశష్ణ రు. డొక్కండు మాత్రమే వు ప్రపంచాతీతుం డై 

యున్నాడు.” అనునాకరి మోసివయ మును స్పష్టము చేయుచున్నది. ఇంతే 

మాత్ర మేకాక తదనంతర వాకర్టమునందును “సత్ర సక్యన్య సత్వం” “ఆబ్రవ్హ్తా 

ము సత్యమునకు సత్వము (అనంగా స్థూలశ రీరమునక ౧కు చరకాల ముండు 

నది యగుటచే సూత్షుశరీరము సత్యేము; శాశ్వతీ మగుటచే బహ మంత 

కంెకురు సత్యము)” & అని చెప్పబడియున్నది, పెనిపే.ధ బాకర్టము డ్రాహా 

మునుకూడ సిెజుధించి యుండు చేని ఈ వోశప్ట మెవ్వనింగూర్చి = జెప్తూను ? 

ఈకారణమువంన నిర్వివాదముగ నీనిపేధవాక్టము రూపములను ఇవా 

త్త మె నిపే.ధించునుగాని యుభయమును (బవారూపములను రెంటి) 

ని శివల, బ్రహ్మమును. గాని సెపేధింపదుం 

శ్రుతి రూపములను వాసితోం గూడినపరమేశగ్షరునిం గూడ నిమే. 

ధెంచునేన్ యపూడు నిరాటంకముగా శూన్య నాదమువచ్చును. అప్పుడు 

వదియునుండదు కదా ! ఏదియెన నొకదానిం బ,ధానముగం గై కొనిన 

గాని తక్కిన దానిని ని -పీ.ధించుటకు ఏలు లేదుం కజ్ఞనర్పథ్రా ంతి గలవానినిం 

నారి ప్ర పవ ర్తించునర్చుని శేధవాన్టము రజ్జువు లసాధారముగ గైకొని 

మాత్రమే ప్ర ప్రవ _ర్రింవుచున్నది కదా! నుజీయు సర్పమును నీ పీ-ధించు 

టయ శ్రుతిక్ నభిప్రాయ మగునేని యప్పుడు అనికేధమున కే యర 

ముండదు. అన్నియు నిపే.ధార్హము లగునవియే మొన నేదియు వింగుల్ప 

బడకున్న సర్వము నసత్వమే కావలసి వచ్చును. ఇదె నర్వవాదు 

లకును సమ్మతము కాదు. ఇక నిందు చేనినైన నొకచానిని సత్రర్దిముగ 

గ హీంతీ మనిన నది వేదమునం గాన రాలేదు, - కావున సర్వుంబును 
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సత్యమే యని తీరవలయును. ఇ ట్లయిన నిషేధమే మొట్టమొదట సంభ 
వింపడు. ఈకారణనువలన “శ్రుతి సర్పమును నిటేధించున” అనుతా 
యా క్తి భూన్టముం 

“రూపములు విశేషము లగుటచేశను పరమేశ్వరుడు సామానథై 
మగుటచేతను విశేవనిషేధముచే నయక్నముగనే సామాన్వనిపేధమూ 
వచ్చునని చెప్పితిని కజా” అనియెనవేమొ. అది యు కము కాదూ* 
ఇచ్చట సామాన్య విశేషభావము లేదు. ఆచెవ్పంబడినవి. పర మేళ్వరంసా 

రూపములు గాని పరమేళస్ణిరభేదనులు కావు. ఒక్కపర మేశ్వోరునియం "లో 
అజ్ఞానులశే మూరానురార్రము లగుభూత ములు ఆరకోవింపంబడియు న్న కో 

కానీ ఆపరమేశ్షరుండే దెర్టవిధముగ "లేండుం పృథివీజల లేజోభూతము ౬౫౦ 

గాననచ్చుచుండుటచే కఠిన ముల స్పృృశించుటకు ననువై యుండుట వ్ 

నురూ_ర్త్రము లనియు ఆశాళ వాయువు అట్టు లేకుండుటచే నవుకూ_ర్తృశవూ) 

లనియు జెప్పంబడును, పరమేశసష్తరుుడు సర్వోపాధులయందు నుండు 

వాడు గావున “ఆది యుపాధి ఇది యుపాధిరహిత బ్రహ్మ్గరాపము ఆగి 
తెలిసికొనలేక జనులు ఆయాభూాతములనే పరమేశ్వరుండుగ భ్రాంతి నొలణ 

దుచున్నారుం ఇదియే మూూ రామూూ_ర్లరూపములు వర మేళస్తషునకు ఇ 

గినవిధము, బ్రటగుటచే వీనిని శ్రుతి యనువాదము మాత మే చేయుునం 

గాని విధింపదు. వీనినిపేధమూవలనం బరమేశపగునకు నిషేభంబును నం జక 

వింవదు, ఉపాధుల నీపే.ధించిన నందలిప దార్భ ములకు నిపేభ మెట్లు కం చు 

గును? ఘటాద్యూపాధులు భగ్నములై న నందలియాకాళశీ ప్ర తివింబాదం ౬౫౫ 

కూడ భగ్నము లగుచున్న వా? ఈకారణమువలన నుపాధులకును బాబుకే 

నావరింపంబడీన వొనికిని సామాన్యవిశేవభావ ముండకపోవుటచే నుాగు 

చ్పీధ్రమువలన నుపహితనిపే.ధము (ఉపాధి చే నావరింపంబడినవానిడి జ్ 

ధము) కలుగదు. జాతి యనునది సామాన్యము అందలివ్వ కరు జా 

విశీవములు కదా ల్లచ్చట పరమేశ్వరుండు జాతి కాదు; ఆయన కుపోాగ్యు 

గుపంచభూతీములు న్వ క్తులును కావు. యేజాతియందై నను వ్య కుల కపియు 

ల పరస్పర వైధర్శ ఫ్లి (సమానధర్యము ేకపోవుట) ముండద నా తు 

లో కానుభవసిద్దము కదా! ఇచ్చట చూడుండు, పరమేశప్టరుండు చేశరుల యు, 

పృథివ్యాదు లచేతనయులు, ఇట్లుండ వీనికి సామాన్యపశేవభావ ఇంజ. టం 
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వచ్చును? ఈకారణమువలన వృథివ్యాదులు సిషే 
రుడు సిపేధింపంబడ నగ్క అ లేదు, 

ఇక కేవల బ్ర హమీ నిపే.ధింపంబడు ననుట బొత్తుజేస: ఛవింపదు. 
వఏదియైనను సిషే ధింపబడశల ము ననిన మొట్టమొదట చేదిషోా క ప 
మాంమువే సాపింపంబడి యుండవలయును, 'ఈప్రవంచ మనిదాషః ల్సికను 

గుటచే స్వభా వసిద్ద చయ్యే యున్నది; ధ్రాంతి రునాడి యసటతే ననా 
దియే మై యున్నది. ప్రతివాసికిని అనుభవములో నున్న. దీనివి క్రుతి 
నిపేధించు ననుటలో' నాక్నేపముండదు, పరమేశ్వరు. డన్ననో యికక 
ప్ర వవాణములచే స్థాపింపండువాండు కడు. వేదము చేపషమూ శ్రమె 

వరి 6పంబడువాండు, ఇక నాయనను నిషేధింపవలయు ననిన నాయ 

నను ప్రతిపాదించిన వేవములే సిషే.ధెంపపలయును ఇది విరుద్దముకదా! 
“ఈపర మేశస్టరవిషయమున  విధిసిపేధములు సౌండు నుండపచ్చును” 
అనియెదవేమొ యది సంభవింపదు. కర్మయందు వికల్పము కొటుగవ 
చ్చును కాని వదార్థమునందు వికలృము కలుగవు. అందును మా+బ్రవ్నా 

ము నిత్వసిద్ధుండు కదా! మజియు నీయన యచవాకజానసగోడరుండు. ఇట్టి 
నాడు ముట్ట మొదట మనన్సునశే గోచరుడు కాం డిన. నొయనను 

నియేధించుట యెట్లు? కావున నవిచ్యాసిజ్ఞ మగు ప్రపంచమువే యనువా 

దను చేసి శ్రుతి నిటేధించుచున్నది యని తీరవలయును. 

వుజీయు నీ ప్రకరణనునందు “ బ్రహ శే బృవాణి * ోవకమేశష్ట 

రుని నీకు 'తేల్చెదను” అని యువక్రమమఃకలదు, దానికిం గూడ బ్రహ 

నిపేధకథనము విరుద్ధమగునుం “అస న్నేవ న భవతి” ఆను మొదలగునిం 

దావాక్టములకు గూడ విరుద్ధ మగును, ఇంతయేల? నమన్వయాభధాన్టయ 

మునందు సర్టీవేదాంత వాకష్టిములును బ్రహావరములే యిని సిద్ధాంతము 

చేయబడెను దానికంతకును (ఆనఃగా వేదాంత వాక్య్టములకు నన్ని (టికిసి) 

పనోథము వచ్చును, “బది యేల ? చేదాంక వాక్టములయందు. బరమేశ్వ 

రుఃడు అవాజ్యాననగోచరు [డుగా బ్రతిపాదింపంబడెనుక దా ! ఇట్టివానిని 

నిపే.ధించినమూ త్ర మేమి? ఈయన యున్నను లేనట్టివాండే కదా! అనియె 

దచేసూ+ అదియు కము కాదు. వేదము మపహోప్ర యక్న ముతో పరమేశ 

కసి పతిపాదించుచున్న గా; అది నిేధార్థమ యే్య ఇంత శ్రమ వడుచున్నది 
wr 

యనుట యు _క్రీయుక్రముకాదు,దానికి సీ కమవలన శ్ర 
యోజనములేదు 
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కడా! అట్లు నిషేధించుటకును వీలు లే దని యిదివజకే నిరూపించి యు 
న్నాము, ఈకారణమువలన “పరమేశ్వరుడు అవాజ్షానసగోచరుండు” 
అనుట “పర మేళ్వరుండు కళూన్యరూవుండు” అను నభిప్రాయముతోం గాదు, 
ఆది యుపచబేశించు విధమే. గోవులు మొదలగు సామాన్యవిమషయముల 
వలె నాపరమేశ్వరుని నిరూపించుటకు ప్రత్యతచిహ్న ములు లేవుకదా ! 
కావున న వాడ్తానసనో చరుం డనంగా సామాన్య పదార్థములవ'లె వాజ్మనన్సు 
లకు నోచరుండు కాడని యర్థ మే కాన సంపూర్ణ ముగ నెవ్వనికిని మెట్టును 
తెలియరా దని యర్థము కాదు, “విషయములలో. జేరక సాశీభాత మై 
నిర్వి కారమై నిత్యశుద్దబుద్దన్వరాపమై యుండుపదార్థ మే పర బ్రహాము; 
గుణములు లేసిడగుటచే వాక్కువే వచించుటకు గాని మనన్సుతో నూ 
హించుటకుం గాని శక్యము కానిపడార్థమే బ్ర వాము.” అని మొ త్ర మె 
(శ్రుతికి తాత్సర్యమును నిర్మయింవవలసి యున్నది. కావున నెట్టునా వేదము 
పరమేశ్వరుని నిపే.ధించుట లేదు; ఉవాధిఘాతము లగువృథి వ్యాదులను 
మూ త్రీ మే నిపే.ధించుచున్న ది. 

౨-2, వొ, సరా-౨౩, 

అవతారిక: ోఇట్లయిన నాపర మేళ్వురుం జేలగానరా౭డు?ో” అనిన 
సమాధానము చెప్తూచున్నా (డు. 

౩3౪౦౨. త వదన క మాహాహె. ౩. ౨. ౨౩, 
తాత్ప్చర్య్యము:---ఆపర మేత్వరుండు ఇంద్రియములకు నోచరుండగు 

వాడు కాడు. శో బ్రస్పర్మాదులుగాని అనుమాన హేతువు లగులింగాదులు 
కాని యాయనకు లేవని యిదివఆ కేసియాకించియు న్నా ము, కావున నాయన 
యింద్రి యాదినోచరుండు కానేరండు. ఈఏీవయము శతిన్ల ఎ్రతులయం 
దు పలుమాజు బోధింపంబడి యున్నది. “నచక్షుపా గృవ్యా తేనాపి 
వావా” “అపర మేళ్ళరు(డు నేత్ర మువేకింగాసి వాగిం ద్రియమువేతంగాని 
గ్ర హి-ంపంబడునాండుకాండు” అను మొదలగు శ్రుతివాక్యములును “అవి 
కోయ మచం తో షయం” “ఈవర మేశస్టరుండు ఇం ద్రియములకు నో 

రుం డగువాండు కొడు; మనన్సుచే ధ్యానింపంబడుటక్రు శ క మైనవాండు 
కాండు” అను మొదలగుస్కృతివాక్యములును ఈవిమయమును బోధింవూ 
చున్న వి. 
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అ-౩. పా-౨. సూ-౨౪. 

అవతారిక: “ఇ ట్లయిన నెవ్టరికిని గోచరము కానిపచార్థము 

కలదో? లేదో? నిశ్చయ క్ష గ య మెట్లు?” అనిన సమాధానము చెప్పూచున్నాండు 

౩౪౩. అపిచ సంరాధనే ప్రత్యక్షూను 

. మానాభ్యాం. 3. ౨. ౨౪౪ 

'కాత్సర్భము: మణి యు యెకాగులగువారు ధ్యానకాలమునం 

బరమేశస్టరుని యథానర్శితస్హ్వరాపముతో (ఆనంగా సకల ప్రపంచాతీ 

తునింగాన్కు ఇంద్రియాదుల కగోచరునింగాను) గాంతురుం ఈవివయము 

కూడ శ్రుతిస ఎ్రతులయం జీ ప్రత్యవముగా జెప్పంబడి యున్నది. వ 

రాంచి ఖాని వితృణ స్వాయంభో స్తస్తా పరాంగ్. పశష్టతి నాంత రాత్ ౯, 

కళ్చి ద్దీరః పశ్యగాత్తా ౫మైచ్భ దావృ త్రచకు రమృతత్వ మిచ్చన్” 

పరమేశ్వరుండు ఇంద్రియములను చావ్యాపడార్థముల జూచువానిని: 

గా నిర్మించెను. ఒకానొకమహోత్తుండు జ్ఞానసంపన్ను౯డై ఇంది, యముల 

జపం చి మోచేచ్చచే (బ్రయత్నించుచు ధ్యాసించునేని పరమేశ్వరుని 

జూచును” అనుమొదలగు క్రుతివాకష్టములును “యం విని చా జితశాష 
లో 

సొః సంతుష్టాః సంయ తేం చి యా? జ్యోతిః పశ్వంత్ యుంజూనా లె 

 ఈూగాక్శనేనమః” “నునన్సును జయించి వాయువును నిరోఢించి సం 

తోవము గలవారై. యిం ద్రియముల నిరోధించి యుండుయోగులు ఏ 

వరంజ్యోరిన్వరాపమునుగాంతురో ఆయోగా
త్త్మ కు నమస్కార ము” అను 

'జుదలగు స్య తివాకర్టములును ఈవివయమును నిరూపించుచున్నపిం 

ఈశారణమువలన సొమాన్వులకు గానరాకున్నను ఆపర మేశ్వరన్వరూ 

పము అభావరూపము కానేరదు. 

3 థి పొ-౨. *ఏరా-౨ ౫. 

అవతారికవాలాఇ ట్లయిన మతియుక విరోధము వచ్చును. జీవుడు 

ఛాష్టనము నాచరించువాండు ; పరమేశ్వరు
ండు ఛాష్టనింపంబడు వాంయం 

ఇ బగుటకే వీరికి గల దని ఇప్పంబడినయ భేదము లేకపోవలసి వచ్చును” 

అనిన సమూూధానము చెప్పుచున్నాడు 
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136 బ్రవానూ శ్ర ములు అ=9, పా-౨ నూ-౨౬, 

3౪౪. ప శాదిన వావె శేప ప కాశ శ 
యు ది బలా బ్యుం, 2 

కర భో సాత్, ౩, ౨ ౨% 

తాత్చర్యము:---ఈయ శ్లేదవివయమును గార్చి యిదివజికే ,పలు 

మాొజు చర్చింపంబడి యున్నది. వేదమునందును “త్రశ్ల ఏమసిియని పలు 

మాతు బవాదృష్టాంతముల నొసంగి నిర్ణ యింపంబడియున్న ది కాంతి 

యాకాశము సూర్యబింబము మొదలగునవి యిప్పటికి  'నేకరూపము 

లయ్యే యున్నను ఉపాధివశ మున నానాభేదములతో గానవచ్చునట్లు పర 

మేశ్యరుండును ధ్యాతా ఛ్యేయము(ధ్యానించువాండు ఛ్యానింపంబడునది) 

మొదలగుభేదములణోం గానవచ్చుచున్నాండు వ్రేళ్లు మొదలగునవి వంక 

రగా బెట్టుట మొదలగుకారణములతో కాంతి భిన్నముగ గానవచ్చునట్లు 

ఆకాశము ఫఘటాద్యుపాధులయందు. ట్రువేళించి భుటాకాశొదిభద ము 

లతో నున్నట్లు నూరుస్టీ(డు జలఘటములయందు ప్రతిబింపించి నానారూ 

పముతో గాననచ్చునట్లు, సరమేశ్వరుండును అవిదోోపాధిచే జీవేళప్టురభేద 

ములతో గానవచ్చుచున్నా(డు. కావున నిందు విరోధ మేమియు లేదు 

కల్పితభేదముతో జీవుడు ధా్ఫతయు నీశ్వురుండు ధ్యేయాండును శాన' 

చ్చును. పారమారికసితిలో చేక రూవుండు కూడ గావచ్చును. 

3౪%. © తోఒనం లేన తథా హి లింగం. 

3 ౨ D౨౬౪ 

తాత్సరష్ణిము = ఈవిధముగ నభేదము స్వాభావికంబును భేదము 

అవి ద్చకల్పితంబునగుటచేం దత్త వ్రజ్ఞానమువలన నాయవిద్యు నళింపంగానే 

స్వతస్పిద్ధ మగునై క్యమును జెందును. ఇదియే ముక్తి “స యోవావై 

తత్చరనుం బ,హ్మా వేద బృ హావ భవతి” *ఎవ్వండు పర బ్రవ్యమును 

శెలిసికొనునో వాండు బ్రహ్మమే యగును” అని శ్రుతి యావిమయమును 

'ప్రశటించుచున్నది- '*“బ మనన ద్ని) హ్మపేతి” “స్వాభావికముగ 

బరమేశగ్గరుండే మై యుండియు నింతేశాలమువటికు నజ్ఞానవశ మున భిన్ను 

నివలె తనను భావించుచుండుటచే జీవుడు జ్ఞానోదయము కాంగానే పర 

మేళ్వరునితో నై క్యము నొందినట్లుభావించును, ఇప్పుడు కలిగినది యజ్ఞాన 
can ౧౧ జో 

లా 



బ్రహ్మసూ త్రార్థ చంద్రిక - ప్రకృతై తావత్వాధికరణము, ౬, 139 

నాళ మే కాని పరమేళ్వశె క్వము కాదు” అని జీవునిస్వాభావికస్పితిని 
గూర్చియు మజియొక శ్రుతి చెప్పుచున్నది. కావున నెట్లును పరమేశ రుడు 

నిర్దణుండే జీవుడు తీదభిన్ను డే, ఉపాధికల్పితభేదమువలన సరవ్యవహోర 
ములును జరుగుచున్నవి, 

అ-౭. పా-౨, 'సూ-౨౭. 

అవతారిక: ఈయ భేదమును నిర్ణయించుటక్రై యో క్రింది రెం 
డునూ త్ర ములచేం బరమతముల నుపన్యసీంచి ఖండింపుదున్నా(డు. 

8౪౬, ఉభయన్యపచెశా త్వహికుండలవల్ , 

de 9 9 ౨0. 

తాశ్చర్యము:---నుజికొంద రీవిషయమున మజియొకవిధముగా 
నభిప్రాయపడుచున్నారుం శో తియందు భేజాభేదములు రెండును చెప్ప 

బడి యున్నవి యనియు వేదోక్త నుగువీవయములలో నొక్క_దానిని 
మాత్రమే గ్రహించి శండవచానిని విడుచుట యు కము కాదనియు నఖి 

ప్రాయవదుచున్నారు. భేడాభేద ళ్లు ను,తులకు ప్ర క్యేకముగ విషయముల 

గల్పించి వాని విరోధమును బాపషాదలంచుచున్నారు, “ఒకనర్చము వాస్త 
వస్థితిలో నొక్కటియే మైనను *ఇది పడగ, ఇది చుట్ట. ఇది జీవానము.” 
అను మొదలగు ఛేదవ్య వహారము లవయవముల నాశ యించి మెట్లు 

ప్రవ ర్తీంచుచున్న వో అశ్లే బహావిమయమే భేదాభేదవకివహారము లుండ 

వచ్చును. న్వస్వరాపమును బట్టి యభేదవ్యవహారంబును అవయవభూత 
మగుప్రపంచమును బట్టి భేదవ్యవహారంబును కూడ కలుగవచ్చును” 

అనుచున్నారు. శీవలాఖేదము. నంగీకరించుట యుక్తము కా దను 
చున్నారుం 

8౪౭. ప్రకాశ శ్ర యవ ద్వా లెజస్తాత్ 

5. J 2౨0% 

తాత్సర్యమః:---మజీకొందజు ఈభేదాభేదములనుగార్చి మతీ 
యొకవిధముగ నభిప్రాయపడుచున్నారు. భేదాభదముల సమన్వయించు 
టకు విషయ భేదము మాత్రమే యుండవలయు నని నియవుము లే 
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దనియు పదార్థ మొక్క-టియేయినను దానియందు భేదా భేదవ్యవహోర 
ముండవచ్చు ననియు జెవ్పూ చున్నారు. సూర్వుండు నూర్య ప్రకాశము 
ననువానిని దృష్టాంతముగ జూపుచున్నారు. * ' తేవోయాపతరముచే సూ 
ర్యుండును ప,శాళంబు నొక్కటియ్మైనను వానియందు భేదవ్యవసోర 

మున్నట్లు “సర మేశురజీవులయందును భీదవ్యవహారముండవచ్చును. అ భే 
దము కూడ నుండవచ్చును” అని సిద్దాంతము చేయుచున్నారు. 

లు ©. పాం, సూ-౨౯. 

అవతారిక? ==-ఈవిధముగ పరవుతముల సిరూకించి వానిని సిరా 

౨౪౮ పూర్ణవ Ea ©. De DE 

తాత్సఃఈరెండుముతేములును యుక్తము కాచేరవు, _౨%-వ నా 

తృమున చేయ (బడినసిద్ధాంతేమే యు_క్రియు క్ర మెనడి. జీవేళ్వరులు ఫఘుటా 

శాశ మవశకాళములవలి నజ్ఞానోపాధిచే మాత్ర, చే భిన్ను లై యున్నారు. 

ఇదియేజీవులకు గలబంధవ: ఇది యజ్ఞానరూపమయ్యిజేని 'తక్స్వేజ్ఞానముడే 

నశించునుగాని వా స్తవ మైన నట్లు నశింపదుకదా ! అప్పుడు మోమశా్య్యయ్ర్ర 

మే నిరర్ధకము కావలసీవచ్చును. వై వి జూపినముతములో దీని నంగీకరించినను 

జీవుని 'సర్పకుండలములవ లె బరమేశ ప్రరునియవస్తాభేదమని కాని నూరద్ది 

ప్రకాశములవలె పరమేశ్వరునియంశ మని కాని యంగీకరించినను ఆతనికి 

బంధము పారమాొర్దిక మే యగును, భేదముకూడ శ్రుతికి తాత్సర్యభూత మే 

యని కదా వారితాత్సర్యము! భేద మే బంధము కావున నదియెట్లు పారఠణూా 

8 కము కాకపోవును. ఇషూడు ము_క్తియే దొరకదనుట నిర్వివాదాంఛము 

లేదా! ఈ కారణమువలన బంధ మజ్జానక ల్పిత మే యనవలయును; అపూూడు 

౨౫న నూ శ్రమునందలి సిద్ధాంత మె నిరనుగును. మజియు వేదము భేజూ 

భేదముల "పేని పధానములుగ జెప్పుట లేదు, దానికి నభేదనునం జే 

తాత్పర్య ముక లదు, “దానిని నిరూపించుటకై. మాత్రమే లోక ప్రసిద్ధ మగు 

భీదము ననువాడము చేయుచున్నది, ఈవిషయము ఇదివజకే బహేువిధ 

ముల నిరూాపింవంబడియున్న ది. ఈ కారణమునలన భజాఫేదములనురెంకిిసి 

యెట్లయినను సమన్వయిం వవలయు నను ప్రయత్ను ముక్కజులేదు. ననాన్వ 

యిళవంబూనినను అట్లూ చేయాటకు వీలు లేదు ఎ ట్లనిన వా 
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జ్రేజూ-సదములు పరన్నరవిరుద్ధము లనుట సర్వజనులకునువిశ ద మేం 
వేయు యుక్షుణం జెన్పినను బ్రివిరెరడు నొక్క-స్థలము నా శ్రయింవచేరవు. 

ఎంత హాదెంచినను ఘటము సటము కానేరదు కదా ! కావున వీనిని సమ 

స్వయింసణయాశుటయే ప్రమాదము. “వారు. తగినయు కులం జూపియే 
యున్నారుకదా ! లోకానుభవానుసారముగ సర్వమును చర్నించియే 

యున్నారు కదా!” అనియెదవేమొు వినుము, మొట్టమొదట మత 

ముస సర్పకుండలమువలె జీవపరమేళ్వ్వరులకు భేదాభేదములు కలవని 
సర్మింపంబడెను కడా ! బ్రది యెట్లు యు క్షమగును ? ఈసర్పకుండలములు 
రెండును ఒగసదాగ్ధ్జముసకంికు (సర్పరాపపదార్థమునక ం కు) భిన్న చులా? 

శా వ? భీన్నములై నచో నవియీ (ఆసర్బకుండలములే) భిన్నము లగును 

గాసి ధానివలస పదాగ్గమునకు చేదము రానేరదు, ఒకదానికి గలభేచాభే 

దమువలన మజతయొగ దానికి భీ దాభేనములు కొలుగుననుట విరుద్ధము కదా! 

విచారించిన నాభేదపతుమున ((నర్బకుండలములు పడార్థమునకంయె భిన్న 
ములు”అనుసతు మున్ఫోనర్పకగుండలములు రెండును వదియో యొకసంబం 

ధముే నొక వడాగ్థ్యము నొక్కొయించియున్న వి. (నర్పత్వపకుండలతగములు 

రెండును ఒకపదాగ్గము నాశ్తయించి యున్న నీ)” అని మా త్ మే కదా 

ఫొస్టుపలయునుం. ఇట్లు "చెప్పిన వన్తుఖూతి మగుసర్పమునకు భేద మెట్లు 

గటుగును? ఇగ నీనీద *.*ము(ఏక్పకుండలములు వన్తువునకంకు భిన్న ములు 

శావనుపతిము) నొ శ్రేయించిన విమయభేద మే కలుగుననుటకు బొత్తుగనే , 
వీలులేదు కడా! 

ఇగ కెండనవాసివత్ము న్మాశ్సయించి “ోవిమయభేదము లేకున్నను 
సూర్య ప్ర కాశ ముబకునలె నొక దోర మునం జే భేదనుక లుగ వచ్చును, సర్వ 

కాలమునందు న (భిన్నములుగ నే) వృవహారింపంబడుచున్నవి కావున నా 

సూర్యు ప్రశాశాగవదార్థములవిషయములో భేదాభదవ్యవహారము కలద 

నుట్లకు సంశేయము లేదు” అనిచెన్సినను ఈసిద్ఞాంతమునిలుపదు. స్వరూప 

సగభా వాదులయందు విరుద్ధము లై యున్న నదార్థముల శే భేజము లేకపోవు 

జీని యు  ఖీడద 'మెచ్చట నుండగలదు ? నూర్యునకును సృకాళ 

మునకును ప్ర వ్యేగవవహోర ముందుటయొ వానికి గలవిరుద్ధధర్శములకు Wy 

కొదర్శునము. ఇ ట్లురిడ నిచ్చటనే ఖీదము లేకున్న నిక. నెచ్చట నుండును ? 
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భేజూభేదములకు విరోధ మనుటను 'మొట్టమొదటనే నిరూవీంచి యు 
న్నాము రెండును సమానముగ సక్యికాలములయందు ననుభవింకు। 

బడినంతేమా త మున నేపదార్థములుగాని యభిన్నములు కానేరవుః 

జీవుడు చేహమునకంకు భిన్నుండనుట నర్పవాదిసమృతము కడా! ఇది 

యిట్లు "చెప్పిన విరుద్ధము కావలసి వచ్చును. జీన చేవాములు "50డు ననాది 

నుండి సమానముగనే (కలసియే) యనుభవింపంబడుచున్నవి కదా! కావున 
నెట్లు మూాచినను ఫజాభేదముల సమన్వయించుటకు ఏలు తేద, భేద 

మునే పరమార్థముగం గై కొనిన నభేద శ్రుతులు నిరర్ధకములు కావలసి 

వచ్చును. కావున నట్లు “శేయుటకును ఏలు లేదు, అభేదమునే పరణూార్థ 

ముగ నంగీకరించిన భేద నునుచాదరూపము కావచ్చును, కావున సర్పి 
జేదంబును సార్గక మగుటకు వీలుండుటచే నై యాచరింపవలయును. 
అవిద్యయే ఘటాకాశమహోకాశములకువలె జీవేళ్వురులకు శేదమును 
కల్పించినది యని మాత్రమే వచెపసృ్పవలయును., _౨౫-వ నూశ్రమునందలి 

ఏవయమునసే సిద్దాంతేము చేయవలయును. “త మేన విదిత్వా తిమృత్యు 

మేతి నాన్వః పంథా విద్య తే ఒయనాయ” “*ఆపరమేశ్వరన్వరూపము 
నెజుంగుటచేతనే ముక్తి కలుగును, కాని మజియొకవిధముగం గలు నగదంలి” 

అను మొదలగు వేదవాకష్టిములు జ్ఞానభిన్న మగుమోత.సాధన మెద్రి యు 
లేదని స్పష్ట్రముగ జెప్పుచున్నవి 5 జ్ఞానముచే వా _న్హ్వవపదార్థములు గనశిం 
పవు గావ్సన చేది యోయొకఛానింబియే బంధ హేతు వగుచున్న ది. యని 
నిర్ణయింపవలసి యున్నది, అదియే యవిద్య్య దానివలననే బంధము. -ఈ 
శారణమువలన జీవేశషరులకు వా_న్తవభేదము కలుగదు. 

ట్రం 5. పొ, సూ-2 అం 

అన తారిక:--- ఈసిద్ధాంతమును. స్థాపించుటకై_ నుజీరుంక పాతం 
వును జూవుచున్నా(దు, 

౩ ౪౯ పతొ ఎధా చ, 8.౨ 30౦. 

తాత్పర్యము ఇదియునులాక కండు చేతనుడు పరమేశ 

రుడు నట్టివాండే పిరికి భేదము వా నస్తవమేయె యుండు నేని శ్ తి యిదుూ 

వురిచేతనుల నంగీక రింపవలసీ యుండును. ఇట్లు లేదు. “నా నో జ త్రో 
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ఒస్తి ద్ర హ్ నానోర్టఇతోజ సి శ్రోతా” *ఈజీవునికంయె భిన్నుండగు ద్ర 

న్లలేయ. ల్ చేడు అని వేద 'ముక్కచేకనునినా త్ర మే యంగీకర్ం 
'ఏెయాన్న ని; “శతి నేల అని సర ప్రపంచమును నిపే.ధించి యొక్కవేత. 
నుని మాక చు గ్రహించి యున్నది. ఇంతమా క్ర మే కాదు. “త జేత 

ద్చ) హో పూర్వ మనవర మనంతర మచాహ్యాలో “ఈపర మేశగరునకు 
పూర్వభాగముగాని సరభాగముగాని లోపలగాని వెలుపలగాని లేదు” 

అను మొదలగు వాక్టములచే “సర్వ న వంచంబును (బహ్లాభిన్నమే యని 

శాఫ్పుచున్నరి ఇ ట్లుండ శవేశరరభేదో మెట్లు కలుగసను ? దాని ననుస 

గించి ఖీడాథదముల సమన్వయింపం జూచుట యెట్లు నరిపడునుః ఈకార 

ఆమువలన జీన టబ బహభీదము కల్పిత మనుటకును అవిద్యానాశముచే జీవుం 

డు వర సుశ్వరులో డగు ననుటకును శ్రుతివాక్టములు పరమేశ్వరు నిష 

ఫింసవనుటకును సంశ య మింత మొనను లేదు, 

2. పరాధిక రణము, 

ఫషయము సంగతి, సంజీవామువలాపె పె యధిక రణమున ““డ్షన్రి 

చేతి” యను నాక్ళ్టముగుక్క_ యర్భమును నిర్ణ యించుటవేం బరమేళగ్రిర 

భిన్న మగుపదాస్థృము జేదని నిర్భ యంవంబడెను. అదియే సిద్ధాంత మను 

టగు వీలు బే నయం కొన్ని, సు తులయందు పరమేశ రభిన్న నుగవదా 

గము కల దని తెలియవచ్చుచున్నది యనియు దాని నాశ శయించి పదా 

ఛ్రాంగీరము నవశన్స మ మంగీకరింపవలయు ననియు నాజ్షేవము వచ్చును. 

దానిని సివారింపుచు పరమేశ రభిన్న మగుప దార్థము లేదని సిద్ధాంతము 

క్రీయయబదును. 

ఈం. పాం, నూ-౩8౧ 

అవటి "రిగ్ == ఈసిద్దాంతమున్నక్షై మొట్ట ముదటం బూర్వపతు.ము 

వనమువాదము జరు: చున్నాండు. 

౩౫౦. పర సుతేః సేతూగ్గాన సంబంధ భేద 

న్యపచదేశళేభ్యః, చం న 3౧. 
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యంగీకరించియే యున్నది, కావున చెట్టును హ్మభిన్న మగువదార్భయు 

మజీయొక్కటి కలదు. 
wt 

ఇంతమాత్ర మే కాదు. వేదమునందు (వరమేశరునియుందు) 

భేదము మూండువిధములుగ జెప్పంబడి యున్నది. “అథవహోంత రాదె లేవ 
పిాాంరణ య్బయః పురుషోదృళ్వ తే” (చూ ౧. ౧ ౩౦6) అని పర మేశషతునకు 

సూర్వ్యునాథారముగ జెప్పి “య వ పోతీణి పురుపోదృశ్య కే” అని నేత్ర, 
ముకూడ నాధారముగ జెప్పుచున్న ది. ఈరెండును ఒక్కొ_నిశే నాథారషు 
లనుట యంతగా యు_క్తీయు క్తముకాదు, ఆధారములు ఖిన్నములుగ నున్న 

ప్పుడు ఆభేయము కూడ భిన్న ములుగచే యుండవలయు ననుట సాజవూ్యూా 

నము. కక నై ఫ్రతస్య త బేన రూవం య దమువ్వు రూపం” క వా 

రష్టమండలాంతర్వు ర్తి రికి జశీభలూపము కలదో యాయిల్నీపుకుషునకుం. గూడ 

నదియే రూపముల” అన్ శ్రు తీయు ఒకనిరూపమును మజిమయొకనియ ఉను 

ఆరోవించుచున్నది. ఇదియు వొ రిరువురకుం గలభేదము నే నిరూపిం జాను 

గడా! ఇంతమాత్ర, మేగాక “యే చాము పా త్పళాజ్వో జ్రగో-క్రా _స్తేపూం 

చేశే చేపకామానాం చ. యే చైతస్తా డరాగ్టిగొంచో లో కొ స్తేషాం 

జే ఫే. మనువ్ఫుకామానాం చ” “ఆసూర్యనుండలాంతర్వ క్తి రి యరాడ ద కలో 

కములకును జేవభోగ్యము ల లగుపదార్థములకు నథికారి; అశీవురు ముడు 

అధోలోకమునకును మనుమర్రభోగక్రాయు లగుపదార్థములకును అధి కాది” 

యని వారిరువురకు నధిశారఫేదము కూడ చెప్పబడి యున్నది. ఇట్లా 

స్థాన భేదము భూపాదుల నారోవీం చుట యధికారఖేదము అను నీవురా. 

డును పదార్థభదమును తెల్చుచున్నపం ఈకెిరణమువలన పరమేశ కరభిన్న్న 

నుగువ స్తు వాక్కటి కలదని యవళ ను ంగీళరించి తీరవలయును. 

అద, మో, సకూ-2 ౨౩ 

ఆవతారిక:-----ఈపధముగ వచ్చిన పూర్వపతునును ఖండించి 

సిద్ధాంతము వేయుచున్నాండు, 

3౫4+ సామాన్య ల్వ తు 58. ౨౨ 3౨9 

తాత్పర్యము? ఈవూర్వవక్ సు సరి మైనది కాదు. పర మేళత్వ్వ 

భునకం'"కు భిన్న. మగువ స్తువ్రు శ అ దనుటకు ప్రమాణ మేదియు ' * లేదు. 
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వయేపదార్థము జనించునో అడియంతయు పర మేశ్వరునుండియే జనించు 
ననుటయు “కార్య కారణములకు భేదము లే దనుటయు బహుయూుక్రులచే 
నిదివజ కే సిరాపింపంబడి యున్నది కదా! ల్వక పుట్టుక లేని పదార్థమే 
యొక్క_టి పరమేళస్టరునికం కు భిన్నమై యున్నది యనుటయు యు ము 
కాదు. “స దేవ సో మ్యేద మగ, ఆసీత్” అని కుతియందు సృష్టికి: 
బూర్వమున వరమేశ్విరు. డొక్కండు మాత్రమే యున్నట్లు బోధీంపం 
బడి యున్నది, ఒక్కకారణము (జగత్కారణ మగు బ హాము) నెణిం 

గెనచో సర్పము సెతుంగవచ్చు నని ప్తలిజ్ఞియు జేయంబడి యున్న ది. 

త్తం తిద్భున్న మగుస్వతం త్ర త్ర పదార్థ మొక్కకి యుంచు నేని యీ ప్ర తొజ్జకు వోని 

వచ్చును కదా! ఎన్న పదార్గములు సృజింపంబడినను అవియన్ని యు కార 
ఇనునకం'కు నభిన్నములే యగుటచే బై పలిజ్ఞకు బోనికలుగదు. కావున 
నెట్లు ఇవరాచినను పర మేశగీరుం డొకడడు మాత్రమే కలండు ; తద్భిన్న 

నుగుపదార్థము "లేదు, 

“సేతారదిరాపములను జెప్పుటవలన నట్టిభేదము నూచింపంబకు 

చున్నది యని చెస్పితిమి కడా!” అనియెదవే మొ వినుము, అన్ని ంటికంకు 

ముట్టమొదటం బరిగణింపంబడిన నేతుశ్రుతి చేత నీవివయము సిద్దాంతము 

వేయ బదుటకు ఏలులేకు, అది “పా మేశ్వుగండు చేతువువంటే వాడు” 

అనినూక మే చెప్పెను గాని “పరమేశ్వరునికంళు భిన్న మగుపదార్థము 

కలము” అని చెప్పలేదు కదా! ఇట్టివిమయము నెట్లు కల్పింతురు, ప్రసిద్ధము 

గాని కొత్త త్రదిషయమును కల్పించుట నాహసము కడా! మతీయ 'నేతు 

దృష్రైంతము చెప్పంబడియుండుటవే “లౌకిక నేతువ్రనకువలె నీ బ్రహ్మ నేతు 

వునకును బావ్యాపడార్శ ముక్క._టి యుండవలయును” అని స్థాపింపంూ 

చిన “లౌకిక సేతువువలెనే యీ బ్ర హ సేతువు కూడ మట్టితో (గాని కొయ్యి 

తోంగాని సిరి పంబడియుం డును” అనియు స్థాసి వింపంజూచువార లగుదురు. 

ఇది నర్వక్రుతిన్నృ ్పతినిరుద్దము కదా! వొ _స్తనస్థితిలో నుపనూనోపమేయ 

ములకు సష్వవిమయములియందును వోలిక యుండవలసివపని లే డనీ పలు 

మూూటు నిరూపించి యున్నాము. చ న్రుత్రవిషయమునందును సాధారణ 

ధర్మము (ఉపనూనోపమేయములయందు పోలికగా ను ద్లేశింపంబడిన 

ధర్మము) లేకపోలేదు. తొకిక సేతువు జలాదుల నెట్టు మిలిమోరకుండ 

ధరించునో అశు యీపర మేళ్వరుండును పృథి వాాదెభూతములను సర్ప 



140 బ్రైహ్మనూ త్రములు, అ.-౨, పొం_౨ నూ, 

ప్రపంచమును మితిమారకుండ కాపాడుచుందును. డారనులు తనకా రద్దీ 
మగువ న్ర్రమును తనస్వాధినములో (అనగా తా మెంత పరిమాణానము 
కలవియె యున్నవో అంతపరిమాణను కలదానినిగా తమ “కేనర్హ్యయు 
కలదో ఆవర్థము కలచానినింగాం జేయుచు) నుంచుకొనునట్టు పర చుల్ల శతు 
డును ఈప్ర ఏ పంచమును తనస్వాధినములో నుంచుకొని యున్నాండు, 
ఆయన యట్లు చేయకుండిన న్నీసముద్రము తరంగ పం క్లితో మిని 
ముంచివై. చి యుండును, బడబాగ్ని య్ స్ప ప్ర పపరిచంబును భవన్సీకదించి 
యుండును. “భీషూస్యా ద్వాతః పవ శే? “ ఈపరమేశ్వరుని భయనువలన( 
గాలి శాలానుసారముగ ఏచుచున్నదిం” అను మొదలగుక్రుతివాకష్టైము 
లీవినమయము కీ స్పష్టము చేయుచున్నవి. ఇ ట్లగుటనే చేతుక్రుతికి నింత 
మాత్రమే తాత్పర్యము మనము టేనిని జేనితో శేయంశ మున బోలె 
దమోా ఆయొక్కయంళశము మాత్ర, మే వానియందు సమానముగ నుండ 
వలయును, ప్ర న్లుకక్రుతి వాక్టిమునందును అది కలదు కడా కావున 

మాసి ద్ధాంతమున విరోధ మేదియు లేదు. “సేతువును తరించి” ఆను 

శ్రుతియు “పరమేశ్వరు నలి కృషించి” యనునర్భమును చేప్పునడి 'కానక్క__౭9 
లేదు. దానికీ నుణియొకయ నియమ తేదనుటకును వీలు లేదు. వె పై సిజ్రాం 
తనము ననుసరించిన పరమేశ్వరు నతిక్రమించుటకు వీలు లే డనుట స్పష్ట 

మగుచున్నడి కదా! ఈ కారణముతలన నాఠతరతిశబ్బమునకు మజీదచంుక్ 

యర్థమునే చెప్పి తీరవలయును, “వ్యాకరణం తీరా” “వ్య్థకరణమును 
దాటి” అను మొదలగు ప్ర, జఊరాగములయందు వ్యాక రణమునుదాటుతటుకు 

ఏలు లేదు కావున “వ్యాకరణమును చదివి వ్యాకరణమును చిత్తమున 
9) మ మయ . పొంది” అని మాత్ర మే యర్థము నిర్ణయింవంబడుచున్నది. ఇస్తే పృ నుత 

వాక్య మునకును “*పర మేళ్వరుని పొంది” అని మాత్రమే యర్థము ఇప్ప 

వలసి యున్నది. కావున నెట్లు చూచినను నేతుశ్రుతివలన పరమేశ్వర భిన్న 

మిగుపదార్థము నిర యింపయంబడదు. 

ఆఅ.3. పా-౨. 'సౌ-33, 

ఆవ; =. ఈవిధముగ నేతుశ్రుతిని నమిన్వయించి ప్ర మాణా మును 

చెప్పుశ్రులిని సమన్వయించుచున్నా (జ. 
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౨. బుద్ద్యర్థః పాదవత్ ౩. ౨, ౩౩. 
“ఇ చౌత్సర్యమువాామజియు. శెండవమాటు గణింపండినపరిమూా 
క మిోసిద్ధాంతీమును స్థాపింపనేరదు. అదియు. పర మేశ్వరభిన్న 
ఎ) మ య్గాంతరమును బోధించుటకై ప్రవ ర్రింవలేడు. పురుషులు ఈ త్ర 
రన మాధమ భేదములు గలబుద్ధితో గూడియున్న వార లగుటశే నిర్వి 
'స్మె వ్యామునందు దృఢచి_త్లక్వేము కలవారు కాశేర రని యాయనకు 
'ఏ శై మగు నాకారమును ఉపాననార్థమై కల్సించుచు మాత్రమే 
న్న ౯, ఇట్లు చేసిననే గాని మందమతులు కడ తేరనేరరు కదా! ఈోవివ 
మును (అనలా నగన్యుము లగుపదార్థముల నుఖముగ గృహీం 
తన్  ననుకూలముగ నుండునట్లు చానియం దాకారాదుల గల్పిం 
న నాటయందు) దృష్టాంతము లనేకములు కలవు. జేదమునంచే 
ఎనో ల్ల స్టా త్యుపాసీతో “మనన్సును వర బ్రహానునుగా నుపాసింవవ 
యూన” అని చిత్తా 'పాసనను విధించినస్థలమునందు ఆమనన్సునకు వాగా 
హొమము లగునాల్దుపాడములు కల వని వర్హీంవంబడియున్న ది, ఇంత 
"త, మున వునన్సునకు ఇాగాదులు పాదము లగునా ? అముట 
నులు మొదలగునవి నుకరముగ జరుగుటకై రూపము మొదలగువాని 
౨6 ఆటు కల్చింనంబడినపాదాదులు (పాదమనంగా నాలవభాగము) వాన్త 
సా౭వకాదు లగునా? అనంగా రూప్యమునందలి నాల్లవవంతు డానికి పాద 
)గదవినూ యనుట?! ఇట్లు పరమేళస్టరునకు నుపాననార్థమై కల్సింపంబడిన 
"దు యులు పరమార్థపాదములు కానేరవ్లు కాకున్న నాయనకు పరిచ్చేద 
మున. కలిగింపనేరవు, పరిచ్ళేదమును కలిగింపకున్న నన్యపదార్థ మును 
రా దింప నేరవు. 

అ-౩. పొ-౨. నూ-3 ౪, 
అవతారిక === ఈ క్రిందినూ త్రమునందు సంబంధభేద శ్రుతులు సమ 

పులవు ౦పంబడును. 

3 ఎద 3, స్టానఏశేపొత్పం కాశాదివల్ . 3, ౨ ౩9౪. 
తొత్పర్యము:--- వై నవర్మించినవిధముగానే సంబంధ భేద శ్రుతులు 

ny, మీాసిద్ధంతమునకు సవాయశాొరులు కా నేరవు, వానియందు బరువు 



గ్ర జ్ శ తా QU 150 డ్రైహానూ త్రములు, అఎ9, పసొ=.3, నూ 

రవళస్టముగ నుండవలయు ననునియమము గన్పట్టదు. ఉన్న వాం డొక్కల 

డే మొనను ఉపాధిభేదము ననుసరించి యన్నియు జెప్పంబడవచ్చును. అందు 
“బుద్ధి యనునుపాధియం దుండుటచే జాగృత్స పప్నావన్థలయందు జనిం 
చిన పేజేమళ్లానములు నళించుటయే వర మేశ్వరప్రా ప్రి అని మాత్రమే 
సంబంధ శ శు'తికి నర్థము వో _న్లవస్టితిలో జీవేశ్వరులు పరన్సరభిన్ను లుకారు 

కదా! షే భేద శ్రుతికిని ఉపాసనార్థమై స్థానభేదముల ఇెప్పుాటయం'డే 

తాొత్సర వము కలదు గాసి పరమేశం భేదము చెస్తూటయందు ౪“దు. ఈ 

శారణమువలన నీరెంటిలో భేదమును చెప్పునని నిర్హ యిం చుటకు వ్లు 

లేదు. సూర్వకిరణంములు గో నాఖీమాక్ల్షముస లో నిక్ ప్ర 'వేళించినప్పూడు 

తక్కినకిరణములకంకు. (వెలుపల నున్న క్రరణములక్ ఆలు) భిన్నములుగ 

నుండి యాయుపాధి నళింపంగా నే న్వఖావముగనే వానిలో (కిరణనమూ 

వాములో) నై కము నొందుచుండినను, “గచాతుమునుండి వచ్చినకిరణ 

ములు సూర్యునితో. గలనినీ* అని వగ్గివహరింపంబదుచున్నట్లు విశే. 

పీజ్లాననాశ మున జీవుండు పరమేళ్వరునితో స్వాభావికముగ నే మయెక్టము 
నొందికను, జీవుడు పరమేశ్వరునితో. గలనెనీ” అని వర్టివవారింపః 
బకవచ్చును. గవాొ చాతుమునుండి లోనికి ప్రవేశించుటవలన నాక్రిరణములు 

శాహ్యాకీరరుములకంకొ భిన్న ములుగ వర్ధివహరింప:బడునట్లు స పానభేదము 

చే నాదిత్యావీ.పురుషులును భేదముగోవ్యవహరింవం బడవచ్చును. ఘటా 

కాళము మవాోకాశముసకంకె నసాప్టభావికముగ నభిన్న మయ్య భిన్నము 

గను ఘటనాళ నవెయమున మవోకొాళ మును జెందినదిగాను వ్యవవారిం 

పంబడుసట్లు అవత్యామీవురుషులును జీ వేళస్టరులును వ్య్యవహరింపంబడ 
వచ్చును. ఇంతమొశ్రమున పరమేశ్వరభిన్న మగుపదార్థ ముండవలయా 
ననుట సిద్దాంతము కానేరదు 

అ-౩. పా-౨. సూ-3౫. 
ఆన'తారిక: “ఇటు వెప్పనేల సంబంధ ఫేదములు శ్రుతియందుం 

'జెప్పంబడీ యుండ బాసికీ వప్రసిద్దాక్థమును చెప్పక నుటేయొకసిఫ్ముగ వ్యా 

ఖాష్టనమును చేయకేటిక్? ఆనన సాభానము చెప్పుచున్నాండుం 

3౫ ౪, ఉపపల్లెళ్ళ ఏ, ౨ 3%. 
అ ల 
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తాత్పర్యము: --వూర్యోో _త్తీరనందర్భమును విమర్శించి చూచిన 
సంబంధ భేదశ్రుతులకు వై సూత్రమున వినరింపంబడినట్లు మాత్రమే 
యర్థము చెప్పవలయు నని లేలుచున్నది. నంబంధక్టుతికి. బిదప “న్వ 
మవీతో భవతి” “ోనుషు ప్రికాలమున జీవుడు సస్వరూపమును జెందునుల 
అని స్పష్ట్యముగం జెప్పంబడి యున్నది. దీనిసి విమర్శించిన “నతా సౌమ్య” 

అనునంబంధ శ్ర్రుతిచే స్వస్య్త్రరూపప్రా ప్తినాసనంబంధమే జవ్పంబడె ననుట 
విశద మగుచున్నదా సస్వరూపము తీనకంకు భీన్నము కాదు గావున 

నచ్చట మనుష్యుడు పట్టణము ముదలగువానికి గలసంబంధమువంటి 

సంబంధ ముండుటకు వీలు లేదు. వదిరోా యొక కారణమున నాస్వరా 
పము కొంతకాలము విశదము కాకయుండి మరల విశద మగుటయీ 
యీాసంబంధనసున కర్త వునవలసి మొక్రమేేయున్నది. లేకున్న నచ్చట 

శెండుపదార్గముజు లేవ్స కదా! నస్వరూపమునకును తనకును భేదము కల 
దని యెవ్వండైన' నంగీకరించునా? వైన వర్షించినవిధముగ భేదము శేనిస్థల 
నూన భేదమును కల్పించినకారణ నువిద్య యే ! భాంతిమే. “ఎంత భ్రాంతి 

మైనను తము తాచు వురతురా?” అనియిదవెమోా. ఆజ్ఞా నాధిక్ళిమువలన 

నట్లు మరచుటయు గలదు. పడుగురు కలసియుండి యొకసమయమున 

“వందలు కలరో” అని లెక్కింపంబడవలసినచ్చినవూడు అజ్ఞాని యగు 

వాడు ప్ర సూ దమువేం దనను విడిచి తక్కినవారిసి మాత్రమే లెక్కింప 

వచ్చును కదా! లోకమునందు నిట్టిన్యాయ మొక్కటె కలదు, ఒకగురువు 

నరు పండ్రైందుగురు శిష్యులు కలరట! వారు స్నానార్థ మై నదికి జని స్నానా 

నంతరమున దనులో నందజును కలరో? లేక నివ్వంజైన నదీ ప్రవావాము 

న బడెనో? యని తమను లెక్కించుకొన నుప క మించికట! ప్ర తివాండును 

తననుఏడీచి తక్కనవారినిమ్శ త్రము లెక్కించి పంజెొండవవాండు లెండని 

దఖంపసి నట! పార్శస్టమున నున్న పురుషుల డీ చిత్రమును జూచి మరి 

యొకడు లెక్కి.ంచునప్పుడు పదునొకండుగురిని లెక్కి._ంచునంతవణకు నూర 

కుండి తర్వాత “వండండి అని చెప్పుచు తనచేతనున్నదండముతో. 

నాలెక్కించు వానిని దట్టి చూపెనట! అప్పూడు భాంతినివదలి యాతండు 

సస్భిరాపము నిటింగనట. ఇను వృకృతే వివయమున గూడ నవిద్వ జీవు 

నకు సస్వకా పొజ్ఞానము కలిగించెను; నుషము_వ్యవస్థయందు ఆయవిద్య్వ 

నళింపకున్నను సంసార హతువు లగుచి శ్రేంద్రియాడులు నశించునుగావున 
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నాజీవుండు జ్ఞానకూన్యూ (డయ్యు స్వస్వయాపస్థితిని జెందును. ఆజ్ఞానళూనుైల 

వలననే పునరుద్ధానమును జెందును, ఇదియే పర బ్రవాముణో కలదని చెప్పుల 
బడిన సంబంధము. కొవున పెనూత్రీమున( జేయంబడిన వ్యాఖ్యానము 

నందు వోవము లేదు. భేదశ్రుతి కూడా నీకారణనులవలననే యావ 

బారికము~ నన్గీయింపంబడవలయును ; ముఖ్వభేదము సంభపింప దసి 

యిదివజ కే నిరూపించి యున్నా ముక చా! అనేక శ్రుతులు “యక మే వాదెప్ర 

తీయం”” అనుమొదలగు ననేక శ్రుతులు పర మేశ్వరుం డొక్క:డే యనువిహ 

యమును స్పష్టము చేయుచున్నది. కొన్ని శ్రుతులు పారమార్థికభేద ము నో 

చప్పూచేని ఏనికి విరుద్దములై యప్రమాణము లగును, కావున వసో 

 శకాశము సొక్కచానినే యుపాధివశమున ఘటాకాక్లౌది శేదనులతో 

వవవారించునట్లు పరమేశ్వరు నొక్కనిసే నూర్య నే త్రాదిస్థానేగముల 

వలన _ఆడిత్వపురు పాశీవురుపాదినొమవుములతో విలుచుచున్నా ము. 
ఈకారణమునలన వై నూత్రనమునందుః జేయయబడిన వ్యాఖ్యానము నకు 

నెట్ట్లును భంగము రాదు. 

అ. © పొ, నూ-3 డం 

అవ;---ఈవిధముగ వూరగపకు హేతువుల నన్నిటిని ఖండించి మృ 

నస్తుతము మతీయుక హేతువుచే స్వమతసిద్దాంకమును స్థావించుచున్నా౭డు, 

తాత్సరము,- ఈనిధముగ పూ ర్వాపరములవిమర్శించిన పూర్వ 

పశ హేతువు లేవియు నిలునవు. మనసిక్తాంత మే (పర మేశ్వరునికంకు భిన్న 

మగుపదార్థములేదనుటయె) స్థిరమైనది. శ్రుతియు స్పష్టముగనే యయా 

విషయమును బోధింపుచున్న ది. “స ఏ వాధస్తాత్ = అవా మేవాధస్తాత్ = 

ఆక్కె వాధస్తాత్ . సర్వం తం పరాదా ద్యో౭_న్య త్రాత్మనః సరం చేదం 

బ్ర మై జేదం సర్వం, ఆ కై వేదం సర్వం, నేవా నా నాస్తి కించన. యా ప్త 

త్సరం నాపర మ_స్తి కించిత్. తజేత దృవ పూర్వ మనపర మనంతద 

మ'బావ్యాం”. “అపర మేశ్టరుఐడే (క్రింద మాద నున్నాడు. సే 

క్రింద మోంద నున్నాను. ఆత్మయే క్రిందను మింద నున్నాడు. 

'వ్వ్పురుముండు తనకంయె భిన్నముగ నొకపదార్థము కల దని తలంచునో 
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వానిని ఆపదార్లము ము క్షికి బూరన్లుని గావించును. ఈనమ నసఫవం జట థి న్ స 

చము పరమేశ్వరుండే. ఈసర్వము నాత్ర యే. ఈలోకమున భేద మనూ 
నదియీ తేదు. వపరమేశ సరునికం కు నల్పుండుగాని యధికుండుగాసి తేండో 

-ఈపర మేళ్వరునకు ముందుగాని వెనుశగాని లోపలగాని వెలుపలగాని 

చేదు.” అని శ్రుతియం దీభేద పలిపాదకములును నుణియొకవిధముగ 
నన్వయించుటకు వీలు అేనివియును నమన్వయాధాన్థయమునందు శుద్ధ 
ద్ర హ్యాపరములుగాను అభేదపరములుగాను సయు_క్తికముగ సమన్వయింపం 
బడినవియు నగు ననేక వాక్యములు కలవు, కావున నెట్లును వరమేశరభిన్న 

మగుపదార్థ ముండుటళే వీలు లేదుః 

ఆఅ.3, పొం, సూ-3 లం 

అవశారికః-“ఆగునుగాక వై హేతువులవలన నొక వేళ పరమేశ్వ 

రున కద్వితీయత్వము నంభవించినను నర్వవ్యాపకత్వము నంభవింపదుం 
సరష్గపజాక్షములును బ్రహూరూపములే యనుటయు సిద్దాంతము కాదు” 

ఠ J ళు 

అనిన నమాధానము చెప్పూ దున్న డు. 

3౫౬.లఅనెన సర్వగతత్వ మాయామశ బ్లాదిభ న 

ల, -2 ౨2. 

ఆాత్సర్యరు:--- నర్వ వ్యాపకత్వవివయమున నీంచుక మైనను సం 

శయింపం బనిలేదు, సేతు, శ్రుతి మొదలగువాని నాపచారికముగ నన్వ 

యించుటచేతను ఇతరపడార్థనికే.ధమును జూపుటచేశను మాత్రమే యీ 

వివయము సిదాంతమైనది. నేకు కుతి ముదలగుజానికి ముఖ్యార్థమునే 

చెప్పియుండిన'దో నానేత్వాదులవలెనే పర మేళశ్వ్వరుండును ఇపరిచ్చున్ను (డు 

కావలసివచ్చును. ఇతరవడార్హసి పే.ధము నంగీకరింవనిచో ఇటి పడార్థము 
థి 

చండవదికూడ నొకటేళశ యుండునేమో యని సంశయము కలుగవచ్చును; 

కాని యిప్పూ డట్లియవకాశ మేదియు చేదు “యావ న్యా అయ మొ 

దా ష్ రచ 
జ్యాయూన్ దివ$ జ్టాయా నాకా శౌత్ , నిత్యః సర్వగతః స్థాణు 

d పరిచ్భిన్నుండు (అ-౧. పాం. సూం3౧ం పేజీ-గలుల చూ 
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లోఒయం నవాతనః.” “ఈవెలుపల నుండునాశాళ మెంత ప్రమాణము 

గలదియా యితేరపదార్థ ములతో సంబంధించకుండునది యో 1 వాదంయమాా 

కాశము కూడ నంత పరిమాణము కలది యే; ఇ్రతీరపదార్థములతోో నంబం 

ధింపనిదియే, ఆవరమేళర్టిరుండు ఆకాశమువలె సర్ఫువ్యాపకుండు నాశ రహీా 
తుండు, ఆపరమేశ్ళరుడు ద్యులోకమునకంకె గొప్పవాడు. ఆకాశమున 
కంకుసి పెద్ద చాడు. ఓయర్హునా!యిీాపర మేళ్వరుండు శాశ (తుడు. సర వాపి 

పకుఃడు. స్థిరుండు. నిశ్చలుండు. ఆదిమ ఛ్యాంతములు లేనివాడు.” అని సందు 

లగు శ్రుతిస సతు లనేకము లీవిషవయమును బీ బోధింపుచున్న వికావున పరమే 

కగ్టిరుడు సర్వ్పువ్యాపకుం డనుటలో సంశయము లేదు. ఈనర్వ ప్రపంచము 

ఆయననుండియే జనించెను. కావున సర్వపదార్థములును కదూ)పములే 

యగును. “అగునుగాక సర్వవాస్థిపకుం డనిన సాయనకంళె ఖన్న మై నరన్ర 

కబ్బవాచ్యమై వదార్థ "మొక్క-టి యుండవలయును. దాని నంగీకరిం-చిన 

పరమేళ్టరుండు నదిర్టోతీయుం డగును; అంగీశరింపకున్న సర్వ వ్యాపకతగ్ట ముం 

కలుగదు. ఇవి రెండును అవిష్టములే కదా!” అనియెదవేమొ. ప్రపంచ 

(బ్ర హాములకు ననిర్వచనీయ భేదము కలదని యిదివరశే పలుమూాఆం 

ఏహాపించియీ యున్నాము. ఆభేదమునా శ్ర యించి సర్వ వ్యాపక త్ర్రంజబును 

పారమౌర్థ్సి కస్థితి నా శ్ యించి యద్విలతీయత్యోంబునుగూడం గలుగవచ్చూను. 

ఇందు విరోధ చేమియు లేదు. పరమేశ్వర - భిన్న ముగువదార్థ 'వెంద్దియయా 

చేదు. దీనిచే జీవేళ్వ రే కము దృఢ పరపంబడినదిం 
నా 

ర ఫలాధికరణము, 

విషయము, నంజేవాము.-=ఈశగరుడు స్పభావముగ సిర్విే 

షుండే మైనను ఉపాధినంబంధమువలన సర్వనియామకుడై అవిచ్యావళ 

మున భేదము నొందియున్న జీవులను సియమించుచున్నాండని యిదివఆ "జీ 

నిరూపించి యున్నాము. జీవుఃడు ఆయనవే ప్రే నేపింపంబడియే కర్మల నాచు 

 రించుచున్నాం డనియు సిర్ణయించి యున్నాము. లోకమున నుఖడు ల్లు 

మి శృఫలముల స్వర్షనరక మనువ్యలోకములయందు సంసారవశ్ గతు ఆ 

జీవ? డనుభవించుచున్నా రనుట ను ప్రసిద్ధము కదా! ఈసలములను 
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ఏరిచే నాచరింపంబకినకర్యయే యొసంగునా? తేక పరమేళ్వరు. డొనం 
గునా ?! అనువిషయ మిందు విచారింపంబడును. 

సంగతి; పూర్వము చెండధికరణవమంయందును *తచ్చబ్దల క్యా 
ర్భము వివరించి జీవ బ్ర హ్రైకర్టిము జోధింపయబడెను. ఈయధికరణామున 
'తచ్చబ్ద వాచ్యార్థము వర్షింపంబడును గావున సీయధికరణ మిపాదమున 
జేర్పంబడెను. పరమేశ్వరుని గార్చిసవిచారమే  యిందును జేయంబడు 
చుండుటనే నీయదధికరణమునకుః బరా ర్వాధికర ఉముతోం గ అసంబంధ మేక 
విషయ నంటంధము. 

అ-3, పా-౨. 'సూ-3౮. 
ఆన తారిక పె నంజూపిన విషయమును సిర్ణయించువాఃడై నూ 

త్రకారుః డీయధికరణమును సిజాంతముతో నువ కృమించెను. ఈ క్రింది 
రెండునూ త్ర ములతో తనసిక్ఞాంతమును తెలుపుచున్నా (డు, 

3౫ జః ఫల మత ఉపపలేః, cP 929 ౨౮౪ 

కాల 

తాత్సర్యము.---జీవు లొనర్భుకర్శలకు కలుగుఫలము లన్నియు 
పర మేశ్వారునిమూాలముననే కలుగుచున్నవి. క ర్యానుగుణముగ ఫలము - 
సొసంగువాండు పరమేళ్వరుండే. ఇదియే మిగుల యు_క్రియుక్త మైనసిద్ధాం 
తము కేవలకర్శయీ ఫలము నొసంగు ననుట యెట్లును సమంజసము కానే 
రదు, అది యత్వల్నకాలములో సళించిపోవునది. నుఖనుఃఖాదిఫలము 
న. 

“ తచ్శబ్దల్యుక్థ మన6 గా తర్వమని యనుమవో వాక్యమునందలి తచ్చృబ్దనుచే 
౦పవలసిన యరము శుద బపామాు. నూహీంపవలసి గ్గ ర్ధట్రువ్నా 

లీ 

| తచ్శబ్దవాక్యార్థ మనంగా నాళ ప్రమాచేంజెష ్పంబడునర్థము. అఆనంగా లవణా 

నృ త్తీవఅన (లత ణావృ త్తి చూ. 6౭౧) శాక సామాన్య ముగ శబ్ద శ్రవణమార్రేమా 

వలననే దోంచునర్థమా- సర్వభూ తాత్తక మగు, హాము సర్వజ్ఞ త్వాది గుణములతో 

గాడిన యీాళో (రుడు ర్వ ంకోబ్ద మునకు నిస్తే నంసారి యగుజీవుండు వాశ్యాగ్గంబును 

స్వాభావికన్యరూపమాతో నున్న జీవుడు అక్యార్గంబు నగును. “త్ర త్వమసి” అను 

మహా వాక్యమునందు చెప్పంబడీన యొక్యము వాచ్యార్థ మునకు సంభ వింపదు గావున 

అక్ష అొవ్ఫ తి యాశ్రాయింపయు డెనని తలిసికొనవలయును. = 
ఆలీ 
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లన్ననో -కాలాంతరమున ననుభవింవంబడవలసినవి. అట్టి ఫలముల నీకర్త్య 
యె ట్లానంగలల దు. శేనిడాసినుండి కలిమి జవించునా ? “ఇట్లు కాదు 

నే ర్త యల్పకాలమున శే నళించినను డానిఫలము నాసంగియే నశింప 

వచ్చును. యజమానుండును తగినసమయము నచ్చినప్పుడు దానీ నను 

భవింపవచ్చును. అంతవజకు నాఫలము క ర్యాంశరముశేనాటంక పటు పడి 

కాని పృథిపిమయము లగుశ రీరములశే ననుభవింపంబడుటకు వీలుగాని 
దగుటచే కాలమును ప్రతీవీంచుచు గాని యుండవచ్చును” అనియెద 
వేయు వినుము, ఇదియు క్రియు క్ష మగువాదము కాదు, యజమానుడు 

“మేము స్విర్లఫలను ననుభవింవవలయును” అని మాత్రమే కోరుదురు. 

కాని “ఈకర్శవలన స్వర్లము జనింవనలయును” అని కోరరు ఎవ్వరు 

"జీనిని. గోరుదురో యది వారికి వచ్చుటయీ కచా ఫలసిద్ధి యనంబడును 

ఇచ్చట కర్మ యొసంగిన ఫలము పురుషునిచే ననుభవింపంబడుట లేదూ. 

ఇక నిది ఫల మె ట్లగును? మజియు అపరిమితనుఖము అపరిమిత దుఃఖము 

అనువానకంకె భిన్నముగా స్వర్షనరకములకు స్వరూపమే లేదు. ఇట్లుండ 

నవి పరునిచే ననుభవింవంబడకుండ కొంతకాలమువజకు నూరక నిలచి 

యుండు ననుట మెట్లు యు_క్తియు క మగును, “ఇట్లు కాకున్న నపూర్వ్వ 

మనునది కర్ష్మవలన కలుగుననియు అది కర్శనశించినను ఫలకాలమువ౭౨ కం 

పురుషు నాశృయించియే యుండు ననియు జెప్పవచ్చును కదా! అని 
యెడ వేమొ యదియు యు క్షముకాదు. అపూర్వ మచేఠనము. దానికి 

తారత వ్యాజ్ఞానాదులు కాని ఫలము నిచ్చుసామర్థ కము కాని లేదు. కావున 
నప్పటికిని చేతనుని సహాయ ముండవలయుననియే చెప్పవలయును. ఆ 
ట్లుండిన నాచేతనుండే ఫలదాకత కావచ్చును కదా! నుజీయు నాయవూా 

ర్వము కల దనుటకును తగినంత ప్రమాణము లేదు, వేదమున నట్లు చెప్పం 

బడలేదు; ప్రత్యయాదులవలన నోధింప(బడ లేదు, “=అర్థావ తీపమా౯ణ 

ముశే దానిని కల్పించితిమి. కర్య్మక చిరకాలమునకు గలుగజఖోవుపలము 

నొసంగుసామర్థ సాము లేకుండుటచేతను మజియొకపఫలదాత లేకపోవుట 

చేతను అట్లు కల్పింపవలసి వచ్చినది” అనియెదవే మొ అదియు యుక్తము 
కాదు, ఈకోగీరుఃడు ఫల ప్రదాత యనిన నిది కల్పింపంబడవలసిన పసి తేణు 

క గా అస్థాప త్రిప్రమ్లాణము(ఆ-౧. షొ౧. నూ-5. పపేజీ-3౯ చూ. m 
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కదా! కావున నెట్లును ఈశ్వరుండే వలప్రదాతీ యనిన యు_క్తియు క్ర 
ముగ నుండును. 

అద 
3౫౮, కు తత్వాచ్చ. 3, ౨౫ 3౯ 

తాత్సరర ము కేవలము యుక్తి నాశ్తయించిమా త, మే యాసి 
జ్ఞాంతము చేయబడలేదు ; శ్రుతియు నీసిద్ధాంతమునకు ననుకూలనుగ 

నున్నది. “న వా వవ మహో నజ ఆత్తాన్నానో వనుదానః ” *సర్వవ్యా. 
పకుండును ఉత్ప త్తినినాశ ఈూన్యుండును అగునాత్మయీ సర్వజంతువులకు 
నన్నము నొసంగువాండుు ధనము నిచ్చువాండు” అని శ్రుతియం దీని 

యము స్పష్టముగనే చెప్పండి యున్నది. 

అ_3, వా-౨. సూ-౪ ౦. 

అనతారిక;--- ఈవిధముగ రెండునూ త్రములచే స్వసిద్ధాంతమును 

జెప్పి యీనూ త్ర మున బూర్వపకుము ననువాదము శేయుచున్నా (డు, 

౩౫౯. ధర్యం జెమిని రత ఏవ. ౩. ౨. ౪౦ 

'తాత్చర్యను:--- జై మినిమవోముని యిశ్లై శ్రుతియుక్తుల నాశ్త 

యించి కేవల కేర్యయే ఫలప్రదాత యనుచున్నా(డు. “జ్యోతిష్టో మేన 

స్వర్షశా మోయ దేశ “స్వర్షము కోరువొండు జ్యోతిష్టోమయాగము నాచ 

రింపవవబయును అను మొదలగుశ్చు తులయం దీనిషయము న్పవ్హ ముగ 

జెప్పంబడి యున్నది. ఈశ్ఫుతియొక్కొ-యర్థమును విచారించిన పురుషుడు 

యజ్ఞము సాచగింపవలయు (భొవింపనలయు = యజ్ఞ కునంగా పూజ్య అది 

జేవతాధ్యానాదియూవ. మైనది కావున భావన యన(బడును) ననియు 

దానినే స్వర్షము కలుగు ననియు మాత్ర మే ఇప్పంబడిన ట్లగును, 

కదా! ఇది విధివాక్ళిము. ఇందు యజ్ఞము విధింపంబడెను. దీనికి 

ఫలముతో సంబంధము శేకుండిన ఫలము నిచ్చువా౭డు ప్రత్యేకముగ 

నుండినచో దీనిని చేయువారలే యుండరు కదా! వేదప్రామాణ్యము నను 

నరించి యాపీిమయ ము నంగీక రించిన నప్పుడు అల్పకాబమున శే నశించు 

కల కాలాంతరమున గలుగుపులము నొనంగచేరదు. కావున కర్శపులము 

లకే నడువు నొకయపూర్వము కల దని కల్పింపవజయును, చవతయే 
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యట్టిది (ఫలదాత) కావచ్చు ననుటకు వీలు లేదు. అది (జీవత) యజ్ఞ విఢొకి 
బిదప * ఈయజ్ఞము నెవ్వని గూర్చి యాచరింపవలయునూ అని ప్రశ 
రాగా దానికి సు శరమ్ మాత్ర మే వచ్చినది. కావున కర రకు నంగ అవ కు 
ఛానసు అవయవము) మగును కాని స్వ ప్రధానము (కర, కంకు మూాల్లట్రి 
మైనది) కానేరదు. పరవ్వేశ్వరుండే యట్టివోండగు ననినను ' ఆయన నసత 
స్పిద్దుం డగుటచే సిర్వకారుం డగటవే విచి త్రీఫలముల నొసంగ జేరండు = 
కాపున నెట్టును కర్ణ్యమే ఫలణాతి” అని సిద్దారతము చేయుచున్నా*డు. 

చేదాంకపూర్వవమేనుః:--ఈనిద్ధాంకము యుక్తీయుక మెనదికా దుం 
“జ్యోతిహ్రో మేన స్వర్షకామో యజేతొ అనుమొదలగు శ్రుతులయర్హ ము 

ను ఇచాగుగవిమర్శించిన క్షర్ష కరలకును వానిపలములకును సంబంధ మున్న ట్లు 

గానేరదు, ఎ ట్రసెన; =... విధివాక్ళములయందు శ్రీయావదములచే జెప్ప. 
బడిన పనియే భావన యని కొందజిచేతను క్రియ యని కొండతిచేతను 
చెప్పబడు చున్నది. ఇం జేపత్ము నా శ్రయించినను కర్త లకు ఫలములత్ోో 

సంబంధము కలదనుట సిజ్ఞాంతము కానేరదు, ోేకుదటివకు మున 

అచ్చటి క్రియాపదములే ఆయాగాదులను వెప్పూనుగావున సాధింపంద గిన 

వానినింగా నిరూసించును కావున మతీయొకపాధ్యమును జెప్ప నేరవ్రు. చేయయుల 
బడవలసినది యజ్ఞమే యనుటచే నదియు సాధ్యమే డాని నాచరించుటచే 
పొందంబడవలసినది యగుటచేత స్వర్షంబును సాధ్య మేకదా! ఒక క్రియా యం 
యీారెంటిని జెప్పు ననుట యెట్లు? కావున “ధథాత్వర్థము చే శెప్పబడునది 

భావన అదియే క్రియ” అనుమొదటిపత ము నాశ యించిన నెట్లును 
ప యాజనము తేమ. ఇక రెండవపకును నాశృ్యయించి స ్ రీయయు 'ఛావ 

ను పరస్పరభిన్న ములు. ధాతువుచే క్రియ చృస్పంబడును. దాసిపె నున్న 
*లిబ్బ) తియముచే భావన శప్పయునునోో అని చెప్పినను కర ,ఫలనంబంథ 

మును నిరూకషించుటకు వీలులేదు. ఆభావనయు భావించంబడవలసినవివ ఆయ 

మును చెప్పూనది యెనను భాతువు చే. ్ రకీటింపంబడినవిషయము నే చప్ప 

వలయును గాని మజియొకవివయమును చెప పూటకు విలు లేదు. యా 7రాద 
కర్శలును అభెవనయు నొక్ళ్టపదమువేతనే చెప్పబడి యున్నవి. కర 

స్వతంత్రముగ ఛాతువుచే జెప్పంబడెను కాని న్వర్లము చెవ్పయబడ లేము; 
* లిబ్బఏత్యయమన (గా ఛాకువుపె విధించుటు వెందలగునర్థ ములు వచ్చూనస్యు 

డుపయో॥శింపంబడు శ క్యీయము , 
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ఆది ఫూరుషునకు విశేషణ మె మూ శ్ర మే యున్నది, కాని (క్రియాపద ముతో 

సంబంఫంపసలేదు. ఇఇట్లుండ నీభావన డాని నెట్లు గృహింపగలుగును? వాక్య 
మును పఠంపంగాజే మొట్ట మొసట కర్త మాతృ మే సాధ్యముగ తో 

చునుగాసి స్వరాదిపులములు కావు కదా! ఇట్లుండ నది (భావన) 

మొట్ట మొదట న్ఫురించినదానిని వల విడుచును? ఈకారణములవలన శే 

పకశేము నొాశ్శయించినను కర్శ్యపఫలములకు సంబంధము కలదనుట సిద్ధాం 

గము కానేరదు. ఒక్క-వాక్టమునం'జటీ స్వన్రాదిఫలములను గూర్చియు 

గగ లనుగూర్చియు గూడ జెప్పంబడి యుండు ననుటకు మొ శ్రీ మెట్లును 
సీలు లేదు. అప్పుడు వాశష్టభేదము కలుగవలసి వచ్చును, క్రియాపదముబే 
నీద జెప్పంబడునో అదియే పథాన మగు ననుట సర్వానుభవసిద్ధము. ఒక్క 
పదను రెంటిని సమానముగం జెప్పణభలదనుట యెట్లు సిద్ధించును ! 

“భాపన స్పన్హాదులను శెవ్వును” అని పట్టు పట్టినను ప్ర యోజన 

ముతీదు. ఇంగవణికు శబ్దవిచారముచే మేముూకర్త ఫలములకు నంబంధము 

కలుగదు” అనువివయమును నిగూపించిదిమి కాని వ స్తుస్థితిని (భావనా 

ఫలాదిస్ఫభ "వములను) పట్టిదూచినను ఇదియే సిద్దాంత మగును. భావన 

పృముమప్కయనత్న ము; పురువునిచే సంకల్పపూర్వ్రక ముగ నిర్వహీంపంబడ 

వలసినది. ఇట్టిది ధాత్వర్గమును విడిచి యెచ్చటనో యున్న దానిని గృహిం 

చు జనుట యెటు” యాగాదులు ఆచరింపంబడినపిదవం గదా ఫలము కలుగ 

వలయును, అఫలమును గొవన మొట్టమొదటనే యెట్లు భావీంపంగలదు? 

భావలగాశాలమున నున్నది యాగ మే కదా! మజియు ధాత్వర్ణముచే జెప్పం 

అడకుండుటచే నది యెట్లును ప్రధానము కానేరదు. కావున నెట్లు చూచి 

నను ఫలములకును కర్మకును సంబంధ మే లేదు. 

“ద ట్రయిన నాశ్రుతీయందు గలస్వర్లవదమునకు బ్ర యాజన మేమి? 

ఆద కర సొధిస్టియి కాకుండిన దానితో € గ్రియకు సంబంధ మెట్లు కలు 

గును?” అసియెడ చే'మెు వినుము. “భూతం భవి యాపదిశ్య తే” “కడ 
' చిపోయినవివయను (అనయా బ్ర కృతసంబంధథము ననుసరించి (నిత్వళుద్ధ 

మగుపిషయము.) వర్తమానవిషయమునక్రై (యాగాదులశ్రై ) యువచే 

నింపంబడును” అనున్నాయ మొక్కటి లోక మునగలదు- స్వర్షమునకు 

సంజ మహేణువు గలుగుచందనాదు లే స్వరూపములు కావున నది స్వత 

సిద్ది మెనదియీ, ఇట్లగుటచే యాగాదికర్యలు దానిని సాధించు ననవలనన 



oy 

160 బ్రహ్మానూత్రముల్కు ఆరి. పా-౨. నూ-రం. 

పనిలేదు, “యాగాదికర్శల నాచరింతుర్వు వానితో నీమియు సంబంధమూ 
లేకయే వరమేశ్వ కేచ్చవలన వారికి స్వర్షము దొరుకును” అనుట మొత్ర, 
మే సిద్ధాంతము. ఈకారణమువలన న్వన్తాదులు యాగాదులకు సాధనమురు 

వలె *గుణభూతములై మాత్రమే యున్నవి, ఇదియే వానికి. గలపరన్సర 
సంబంధ ము. న్వక్షము యాగపఫలమనునియమము లేకున్నను యానంబంధథ 

ముండవచ్చును కోడా! ““ ద వ్యాణాం కర్త సంయోగే గుణత్వే నాభినం 

బంధళి” “స్వతస్పిద్ధము లగుపదార్థములకు. గర్గ లతో సంయోగముూ 

క విగినపూడు వానిక్ష గుణరూపముతో మాత్రమే “సంబంధము కలుగును”? 

అను సూత్ర ముచే శై మినిమవామునియు' నీవిషయమును నిరూపించి 

యున్నాడు 

ఈకారణమువలన యెట్లును కఠ ర్శఫలములకు పరస్నరనంబంధముూ 

లేదు. కర్శయు దుఃఖరూప వొగుటచే దానిని? బురుషుండు కోరండు 5 

స్వర్షమును కోరినను అది పై నంజెప్పినవిధముగ కర్థాచరణమువలన వచ్చు 
నది కాదు. ఇ ట్లగుటచే నాయాగాదులు పురుషువే కుపకారము చేయు 

చేరవు; చేయకుండిన వురుషులును డానిషై ని కాగమును దాల్పనేడరు, 

ఇ ట్లున్న నియ కర్మకు నధికారి యెవ్వండు? అధీకారి లేకపోవుటచే శా ను 
మంతయు నిరర్ధకము కావలసి వచ్చును, ఇట్లు బవుదోవదూవీత ముగు 
టచే వనీకర ర విధిసిద్ధాంత మయు కము, సర్వశాస్త్ర ౦బును ఆనందరూ ఛూ. 

డగు బ్రహ్మమును గూర్చియే చెప్పుననియు భేద ప్రపంచమును నాశముశేీసి 
చానిషానాలమున పరమేశ రై క్యము ననుభవింపవలయు నని మాత్రమే 
సిద్దాంతము చేయుచున్నది యనియు నంగీకరించి తీరవలయును. 

““ఇది యెట్లు జ్యోరిస్థోమాదివాకములయందు ఆకాశాదిఢవంస 
మును కూర్చిన ప్రృస్తాపమే కానరాలేదు కదా” యనియెద వే మొ వినుము. 

విళారించి చూచిన 'వతివిధివాళ్ళ్యమునందును [ఇట్లు చెప్పనేల] ప, ప తిస్టబము 

నందును ఏవదియోా యుకశదడమును నిపే.ధించుటయే యుచ్జేశింవంబోకి నట్టు 

కోనవచ్చుచున్నదిః ప్రన్తుత జోష్టతిష్టోమ వాక్యమునందు జీహాత కృభావనాశ 
ముస్రేశింపంబడెను, సాధారణముగ విచారించిచూచిన సీవిధివలన దేవశదడి 

వ్యతిరి క్రుడును పరలోక ఫలముల ననుభవించువాఃడు నగుజీవుండు వరిం 

| గుణభూతీమాజగ్ "ణము (ఆ-౨ పౌర. నూ_౨. పేజీ.౯3ర చూ, .y ఆ అవ 

యననణ లేక ఆ ప్ర, ధాననూ, ప్రత్యేక మగ నవయవము కౌకున్నను దానివంటిడి. 

వోలు 

ఇ” 
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సంబడుచున్నట్లు తేలుచున్న దికదా! మైన వర్షించినవిధముగ వానికిం గ ర్యాధి 
కారము గలుగద నుటయు నిళ్చృయమనమగుచున్న ది గదా! ఇట్ల్టుండ సనీవాక్యము 
కర్శ్శవిఫిపర మగుట యెట్లు ? 'లేనియధికార మున్నట్లు గానవచ్చుచున్న ది. 
అంతిరుకాని మతీయేమియు లేదు, ఇట్లగుచే సావాకము స్వరస్రా, పుస్టి 
పాయ మునునూ మే బోధిం చునది యగునుగాని యాగాదులను వధించు 
నగ, శా సీరడు. అధికారి లేకున్న విధికిం బ్రయోజన మేమి ? ఈకారణము 
వలస నీవాగ్యమునకు విధియందు తాత్చర్యము లేదు జీహనునకంక 
భిన్ను. డగుజీఫుని బోధించును. కావున “నేను జేవాముకాను;జేీవామునకు 
గలుసనుఖదుః:ఖాదులు నావి కావు.” అని ప్ర తిపురుషుడును తనలో నిశ ఏ 

యించుకొనవబలయు ననుటయీ దీనికి తాత్పర్య మగును, దీనిచే జోస్టతిహ్లో 

మువాగ్సము చేహోధికూవ మగు వృవంచముయొక్క- నాళమునుంగార్చి 
మాశ మే ెన్నాననుట సిగ్ధాంత మయినది, 

గు “గేదోవానేన పశుశామస్య ప్రణయేత్ ” “పశువులను 
కోతువాని వేత గోదోవాన మాగము చేయింపవలయును” అఆనుమొదలగు 

విధి వొషస్సములును జీవఖేదమును నిరాకరించుచున్నవి. ఆగోదోహాన కృతుసం 
దర్భమున సామాన్యము విచారించిన దర్శపూర్ష మాసయాగాధికారియ్ 
యి గాక నిగ్భయింపంబడినట్లు తేలినది. ఇ ట్లగుటచే నధికారులకుం బర 
న్పరఖీడము లేదని సిద్దాంత మెనది. అధికారులు జీవులే యగుటచే వారం 
దలు నొక్కటి యీ: యని 'తెల్పంబడినది. కావున నీశ్రుతి జీవభేదనిరాకర 
ఇముగుయూాగ్సి మూాగృమే చెప్పుచున్నది యని న్నష్ట మగుచున్నది. 

గ్గు నిశారియే చే డని వూర్వుముననే సిద్ధాంతము చేసి యున్నాము. 

సి మే వొగష్టములనుంగూర్చి విచారింపవలసినపనియే ₹తేదు. ఆవి “న 

writin 

కొనవలయును. ఈవిధముగ విఛారించినచో వేదమంతయు ప్రపంచలయ 

మునుల గూర్చియు. పరమేశ్వరై గస్టినునుం గూర్చియు మాత్రమే చెప్పు 
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చున్నది యని తేలును, కర ర్మ ఫలములకు సంబంధము బొత్తుగనే తేద 

నుట సిద్ధాంతము. 

మజియు కర ర్శ్మఫలములకు సంబంధము కల దసీన ఫా స్త్ర 

శాస్త్రమే కాకపోవలసివచ్చును. కామకోధాదు లనర్భశే హితువు ఆను 

 టయు నొకడానివలన మతీయుకటి జసించుచుండు ననుటయు నర్వలోక 
ప్రసిద్ధము. ఈశా స్ర్రము ఆయానుఖములను జూజీ కర్శ్యలను ఏధించున ద 

యగునేని యప్పుడు కామాదుల నభివృద్ధిచేసినది యగును. వురుషునకర 
ననర్థమును నంపాదించినది యగును. అప్పు డది శాస్త్రమే కానేరదు 
కడా! ! శాన్రుము పీతేము నుప జేశింపవలయు ననుట నియతము. ఇటూ 

పై నిరావించినయర్గము నంగీకరించినచో నప్పుడు రాగాదిదోవుయుూ 

లన్నియు నశించును. కావున ( బ్రహ్మజ్ఞానము నుప జేళించి చినప్పుడు రాగాత్ె 

దోవములు నళించును. కావున)" శా స్ర్రము శాస్త్రము కావచ్చును. ఇదె 
పితోపజేశచు కదా! కావున కర రొ్ఫలములకు? గలసంబంధ ము ఆఅప్రా 

మాణిక మే కావున శేవలకర్ష్మ్మము ఫలదాత కానేరదు. అవిచ్యాసహితుం 2 
యాపరమేశళ్వ్వరుండే స్వతంత్రుండై. నానావిధ ఫలముల నొసంగు ననవల 

యును, మజియు యాగాదు తేదియోా యుక జేవతనుగూర్సి యే యాచరింకుం 

బడును. కావున త త్రద్దేవతాన్వరాపముతో నున్న పరమేశ్వరుడే ఫల మూ 
నొసంగవచ్చును. బక్కపర మేళ్వరుండే యుపాధినేదమువలన బనధురధా 

ములలో నున్నా. డనుటలో విరోధము లేదు కదా! ఈకారణమువలన 

“కృషప్పవ వైన మింద్రః ప్రజయా” “యాగముచే కృ క్తికొందిన యిం 
ద్రుడు యజమానుని నుతానమువే దృ పి నొందించును” అను వమెంంద 

లగు శ్తుతివాక్టముల ననుసరించి జీవతయే ఫలచాతయని నిర్ధ రయించులు 

యు కము. ఆచేవతకు బర మేశష్ణరుఃడే న్వరూపము కావున బరమేశో ప్రై 

రుంజే ' ఫలదాత యని. చెప్పవచ్చును. కావున నెట్లును పర మేశ్వ్వరుండే కల 

దాత కర్త కాదు, 

గట్ల టయిన విధులకు గతియేమి” అనియెదచే మొ వినుము, కుడు 
యనగా ద్రవ _ర్తింపంజేయునది. ప్రవర్తింపంజేయంగల ప్రతిదానికిని ఆధి 
కారి యుండవలయు ననుసియముము లేదు. గాలి మొదలగునవి తనకు 

1 | లోబడియున్న యేపచార్థనునై నను ప్రవ _ర్రింపంజేయును కదా! కావున 
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నెట్టును మాసిన్ఞాంత మునకు భంగము కలుగదు, కర్మ స్వతం త ముగా 
ఫలము నొసంగే చేరదు, ™ 

జె మిసిసిద్దాంతేము.==ఇట్లు చెప్పుట యు _క్షము కాదు. వీధియను 
నదియుప దేశము: ఉప'జేశములకు ఇ పరునిహితమును(శనచేం శ్రే బే శేపింపయబడు 
చున్న వానిశుభమును) సాధిచుటయే బ్ర యోజన ననుట ను ప సిష్షము. 
ఆజ్ఞ మొదలగునవి ప్రే లేవీ వించువానికారన్షములను సాధించుటలా ప్ర 8 రిం 
చునుుపరులనుం గూడ వృవ ర్హింపం జేయును గొని యుప దేశ మట్టుతేయము. 
ఎన్వండై నను ఆజ్ఞ యొస సెంగిన చానిని స్వ కార్య సిద్ధిక య్యే యొసంగు ననుట 
నిరిగ్టివాదాంశ ము, “నివు వానిని గొనిరము” అనిన నది తనకార్వము 
కొరక రమ్య యనుట నిర్వినాదము కదా! “ఆరోగ్యమును గోరువారు 
తాము భుజించినయన్నము బౌగుగ జీర్ణ మెనపిదపం గాని మజల భుజిం 
పరు, నీవును అళ్లు చేయుము.” అసిన నిందు వే రేపించువానికి న్వ ప్రయో 
జన మేది కలదు ? ఇందు మొదటిది యాజ్ఞ రెండవది యువ జేశము., 
ఇట్ర్లగుటచే విధులన్నియు నవళస్థముగ వరపీీతమును కోధించునవి కావ 
ఆయు, నుజీయు ఆజ్ఞ యనునది పురుషులయందు గలుగ వచ్చును గాని 

వేదమునందు గలుగదు. డానికి యెవ్వరినలనం గాని కావలసిన కార్య మేది 
కలదు. ఈకారణములవలన నిర్వివాదముగ వీధులు కర నువ జేశించినను 

స్వ శ్రాదిసాధ్యముల (ఫలముల) నవళ్యము బోధించు ననియే యంగీకరింవ 
వలయును. ల్పట్లు బజోధింపకున్న వాని నాచరించువాండే యుండండు, కావున 

విధులు గాలి మొదలగువానివ లె పరుల నూరక వ్ర శేపించునవి (తో*యా 

నవి) మాత్రమే కావు ఉప దేశించునవి కూడ నగును, ఇ ట్లగుటచే ప్రతి 
విదికిని అవశ్యము నధికారీ కలండు్యుు ఆయా యుప జేశ ముల ననునరిరచి 

యాయాఫలనుల నొందును. కర్తల నాచరింపక వచ్చు నని కాకపోవు 

టే నీన్ట శ్రాదులు కర్ణ లచేతసే బుట్టింపంబడవలయు ననుట నిర్వివాద మై 

యున్నదిం 

ఈమతముపై బూర్వమున మోచేంజేయంబడియున్న యాశ్నేవ 
ములెవ్వియు యు క్రియు క్తనులు గానేరవుోక్రియయు భావనయు నొక్కు 

టియా? లేక భిన్నములా” యని ఏకల్పము చేసికొని మూరు దోవముల 

చమూపీయున్నారు. అందు చుదటిపతుము మాకు సమ్మతము కాకపోవు 

టచే దాని నాశ్రయించి చరాపంబడినదోవమములు మూమతములకు తగు 
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లవు. విచారించిన శెండవవశుము నాశ యించి చూపబడినదోవమూు 
(UU 

లును మాకు తగుల నేరవు, 

(1) భావన యాగాదులను మాత్రమే భావించుననియు చానిప్టల 

ములను భావింప దనియు యాకారణమువలన పురుషులకు యాగాదడుూ 

తేవిధముగ గూడ నుపకారము చేయం జాల వనియు దీనివలన నెస్టండును 
కర్యానుషఘ్టానార్ధ మై ప్రవ_ర్రింపం డనియు కర్మకు నధికారియ్ లేండనియాు€ 

దలంచి యున్నారు కడా ! యీతలంపు సరియైనది కాదు. విధివాకష్టైమూ 

లుపచేశము లనియు నాకారణమువలన పరపృయోజనమే వానికి ఫల 
మనియు బూర్వముననే నయు క్తికముగ నిరూపించి యున్నాము, ఈకా 

రణమువలన భావన కర్శలనే భావించినను కేవలనుగ వానినిమా త్ర మే 

భావించి యూరకుండదు ; ఫలములను కూడ భావించును. కర్ష్తరిప లెరా 

గమునందు ద్వితీయాంతముతో వచ్చుకర్శ యప్రభాన మనియు కర్హ్యకకి 

వృయోగమున పృథమాంతమై వచ్చునది పృధాన మనియు వార్టికర౯ఆ 

సంప్రదాయము. ఇ ట్లగుటచే నాభావన కర్మను భావించినను ప్రధాన 

మగు ఫలమును కూడ భావింపవచ్చును. య చేత యను మొదలగునవి సక 

ర్మక క్రియ లగుటచే వానికి కర్మ లై నయాగాదులు ద్వితీయాంత ము లే 

యనుట నిస్సంశయము. ఇట్లుకాకున్న దుఃఖమగుటచే కర్మ నవేయం 

చువాం డెవడు నుండండు కావున నుపదేశము నిరర్థకము కావలని 

వచ్చును. ఇది యెవ్వరికీని సమ్మతము కాదు కదా ! అప్పుడు లోకో 
పకారక మని యంగీకరింపంబడిన వేదము నీవ్వ్రయోజకము కావలసి 

వచ్చునుం 

(2) మతియు నాభావనకు కర్శవిధియే సమీపమున నున్నది 

యనియు పల వోట్లు లేదనియు నీ కారణనులవలన భావన ఫలమును 

భావింపంజూలదనియు భావించితిరి. ఇదియు యా_క్తము కాదు, ప్రతిపురు 
వుండును “నీవు దీని నాచరింపుము” అని యువ దేశింపంబడినపుడు “దీని 
వలన నా కేమి కలుగును ' అనియీ విచారించు ననుట నర్వలోక పృసి 

ద్ధము, ఈయనుభవము ననుసరించి చూచిన విధిని భావించుట కంక 

ముందుగా ఫలమునే భావింతం రనుట స్పష్టమగుచున్నది ఇపూడు 

మూడు(డు; భొవనకు నమోాపమున నేది కలదో ? ఫలమో చేక యాగా జూ 

లో నిర్భయిరిపు(డు. 
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(ఏ) ఇదియునుం గాక స్పశ్తాదులు ద్రవ్యము లనియు కర్మకు 
సాధనభూతము మూ శ్ర మే యుండవలయు ననియు మశీియు నవి నావ 

వాచకముచే జెప్పంబడుటచేతను నుఖమే స్వర మని లోక ప్రసిద్ది యుండు 
టశేతను స్వతస్పిద్దము లగు ననియు స్వతస్సిద్ధములు కాక్యములచే 

సాఫెంపంబడ వనియు చోతిష్టో మాది వాక్ళములయందు అవి పురుషునకు 

భూత మే విశేమణములుగ నున్నవి కావున (క్రియాపదముతో సంబంధిం 

ప'నేర ననియు గూడ భానించియున్నారు. ఇదియు యు కము కానేరదు, 

నుఖమే స్వర్ష మనుప్రసిద్ధిని మారు నంగీకరించి యున్నారు కదా! యా,ప్ర 

సిగ్గినలననే యది నొజీరొక దానికి సాధనము కానేరదు, సిచారించిన పురు 

వ ప్రయశ్నబలముచే సాధింపంబడవలసినయజ్ఞాదులే డానికి సాధనములు 

కాషలస్వచ్చును, “ఇట్రయిన వానికి నుత్చ త్రియే తేకపోవలయును కదా” 

అనియమెదవేమొ యది సిత్యమే మైనను తత్స ప్పి యనిత్యము కావ 

చ్చును; కర్షవిధులును ఈయభిప్రాయముతోనే ప్రవ ర్తింపనచ్చును. మజి 

యు నవి (న్వన్షాదులు) కర్తకు మాత్రమే విశేవణము లైనను ఆకర 

గ్రియ+పదార్థ మగుభావనచే బరిగృహింపంబడీనవాండు కావున వాసినుూ 

లమున క్రియచే బర్శిగు మా ంపంబడును. 

(1). సాధ్యము లగు తెండువిషయము లొక్క_వాకష్టమునందు 'జెప్పం 

బడి యుండినచో వాకష్టిఫేదము కలుగు నంటిరి కడా! ఇదియు చక్క_నియ 

భీ ప్రాయము కానేరదు. అప్పుడు అసాధ్యములకు రెంటికిని స్వభావ 

ముక్క_టియ్ మై యుండనలయును; ప్ర నుక మట్టు లేదు. పురుషుడు 

ఫలమును నిశ్చయించి దానికై ప్రవ _ర్తించుచు తత్చాధనముగా గర్భను 

భాఏంచుచున్నాండు, ఫలమును మాత్ర, మట్టు కాక్ నన్నింటికంకు ముం 

దుగనే న్వతంత్రముగా భావించుచున్నా(డు. ఇ టగుటచే భావన యొక్క 

టియ్ మైనను విషయస్వ భావములు భిన్న ములగుటణే వాక్యభేదము కలు 

౫దు. సమానన్వభావము లగువిషయముల నాశ్రయించియే కదా వాక్య 

భేదము కలుగపలయును. కావున మిరు చెప్పిన పూరగపశకుము లేవియును 

యు కియు కములు కానేరవు. పై నవర్ణించినవిధ ముగ కర్మపులములకు 

సంబంధ ముండుటచే నధికారీ య వళ్యముగగ లండు. ఈనిరూవణమువలననే 

-మొుదటిపతయము నాశ్రయించి (భావనా శ్రియ లొక్కటి యనుపతీము 

నా శ్రోయించి) చూూప(బడీనదోవములు కూడ పరిహరింపంబడినపి, 
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“ఈదోవము లొక వేళ లేకపోయినను వజీయొకదోవ ము నా 

ను. యాగంబులును స్వోర్రాదులునుగూడ శావనచే భావింపయబడదగినకు 

యగునేని యప్పుడు స్వచ్చాదులవలె యాగ ములుకూడ శేవలసాధ్యజంు'లే 
కావలసివచ్చును ; స్వ ర్రాదెసాధథనములు కాకవోవలసివచ్చును. ఇది సంఛో 
వింపదు కడా అసియెదవే ము. ఇది యొకదోవముకాదు, సాధనము 

లైనను భావనచే భావింపణుడవచ్చును, లోకమునందు గం డ్రగొడ్డలి వెంండ 
లగుసాధనములుకళూడ కొరర్టిముల నాచరించునప్పుడును, ఆచరింపబో ప్ర న 

పడును భావింపయబుదడుచుతే యున్నవి కదా ! ఈయ నుభవమునకు విరుజ్లు 

ముగ ోసాధనముల నెస్వరును భావింపరు” అని సాధింవజూచిన నష వాడీ 

మూలోచ్చేదముగ లుగును. ఆప్పుడు కర్మలే జరుగవుకదా! కావున మామ 

త్రముక్రై (జె మినిముతముపై ) నీదోవము రాదు నొజీయు మాయ భిపొ 
యమే యంగీకరించి భావనకును ఫలమునకును వనధానను కల దని 
యంగీకరించినను మానుతమునకు వోనిరాదు, ఫలము సర్వన్య్వాపక ముగ 
టచేతను డాని నుశ్షైశించియే కర్శ యాచరింపబడుచుండుటచేతను ఆవ 
శర్థిముగ యాగాదిభావన ఫలము ) నాశ్రయించియే తీరవలయును కళా 1! 
కావున యళ్ఞుదిక్ ర్య లయందు పురుషులకు నధికారము కల దనుట సిస్పుం 

ఛయముం 

విాపతము నాత్ర, యించి యధికారము శేదని యంగీకరించున 
మీకును బృయూోజనము టేదు. చేవాత్తాభిమానమును అధి కారిభేద మూ నూ 

మతి'జీనిని స లయము నొందింపవలయు న ననినను అధికారము మొట్ర వెంంద టు 

నుండవలయాను కదా! ప్రయోజనము నెటుంగక సానుర్గ కాము రేక యూయం 

డువాం జేకార్భమును చేయంగలండు? బ్ర మ్ఞాక్ళ్టమునకై_ యత్ని ంపవలఆకుం 

సన్ననో తత్స) యోజనము నెణింగియే యుండవలయునుకదా! ను౭కింయం 
జేవాభిన్ను 6 డగుజీవుం డొక్కండు కలం డనువివయము విధి వొక వ్ర మూ 
లపలన మి కిట్లు తెలిసినడి ? ఈవిధి వాకష్టిము న్వర్షఫలమును గార్ని 

చెప్పునది యగుటచేతను ఆస్వర్ష ము చేవామును విడిచినపిదవ నను థమ 
పంబడపలసినది యగుటచేతను మాత్ర మే కజా! ఈజేవాముసనకంకు “జీ 

జీవ. డుండనలయునని కదా మారు" నిర్ణయించితిరి, యాగాదులయయంపు 

జీవునకు నధీకారమే లేకున్న స్వర్షపలభోగ మెక్కొడిది? జాని చనన 

రించి సిర్షయింపంబిడిన చేహాత్ర భేద మెక్క_డిది 2? ఈకారణసుల నలు న 



ట్రవ్తా సూ శ్రార్ధచం ద్రిక * ఫలాధికరణము, ౮. 167 

మారును. యివ్షము తేకపోయినను జీవునకు క ర్థాఫికారము నంగీకరింప 

వలయును. మ౭కియు నస్పష్ట్రృముగ 'చెలియవచ్చుచున్నయర్థమును విడిచి 

కిషన బ్బన నాచగించుటయు యు కము కాదు, పర బవానిషయమును 

చెస్పగుండినంక్మాశ్వశ మున శాస్త్ర (మునకు కలుగుహానియు లేదు. స్వీశ్తా 
దినుఖసాధ వాలం. జిస్పినను ఇకో న్రుము శొన్రముకానచ్చును. కామ 
ఆ ధాదుల సభివ్ఫృద్ధ చేయు ననుట యొకదోవచుకొదు. అవి స్వభావి 
కము లోగము నో క్యమించి యున్నపి ౪ స్ర్రనునునది వారికిని పీతము 

నుప జీశింసలసినడి౭మ్.. ఎ ఎవ్వునియధి కారమునకు జేడీ యుచితమో దాని 
నుప'బీశించుగ చే. సర్భజసహిశకర మై వేద మొస్పుచున్నది, హితోపజే 

శమము నాచరించుటయ్ కడా సూ స్త్రమునకు లతుణము. ఈకారణము 

పలన నామగమునకు నెట్లును వోసి శాదుం 

మకియు దేవత లెట్లును ఫలప్రదాతలు కానేరరు. వారు ఆద్య 
ఫాగోదడాళాగులనలె (నెయ్యి సిండి మొదలగు హోమ దవ్వములనలె) 

గ సాధ నములగో. జేరినవా బాగో కాని స్వతం త్రు, తులు కారు, యాగము 

నా వరించినవా ద భాన్ మే స్వక్హము నొందుటయు కేవల మగు నీళ్వరో 
సావన లన నట్టిపులము “శేకుంకుటియు నీవివమయమున ప్రమాణము మం 

గా దంయందు. చేవతల కిట్టేసానుర్ధ సము కల దని వెప్పంబడీ 

యున్నది కాని యది వ్రగ్యయు ప్రమాణమునకు విరుద్ధ మగుటచే నంగీకా 

రము గాదు. 'డీవగలు మనకు గానవచ్చుట లేదు. వారికి చేవోదు లున్న 

ని యనుటయు సృమాణసిద్దముకాదు, 'జీహోదులు లేకుండిన వారికి ఫల 

మః?) నొసంగుసామ్థ్య వైండదు. ఇ ట్లున్న నిర వారినిగూర్చి వస్తా 

నింపనే!9క ? నుజియు కొ న్ని స్థబములయందు నుండూ కాది యుద ద్రజంతువు 

లును వ సృయేములునుకగాడొ పొనిస్స్పును భుజించి త్తి వినొంది నపజమాను 

నగు ఫలము? నొనసుంగునని చెప్పయడియున్నదీ, ఇది ౩ పొహసూాణిక మని యెన్వ 

రును చౌవ్ళపావాసింపను గ్ా! ఇస్తే బేవనిమయ మగు శ్రుతి కూడా 

కరప పశీంసా సిమయ మగు నర్ధవాడమే యగును కాని హ్రమాణికనా 

కిస ఇం సేరదు. కావునం గర యే పలదాత, 

ఈపఫవముగూ. స ఏత్విధికిన విషయ (అధికారి ఫలములు) మవళ్య 

వంగ నుండనలనిన ద్చుటదే నదియే కర ,ఫలదాతయని సిద్ధాంతము జేయం 

బడెను అయినను అకర్ల యల్పకాలమునశే నళించును గావున దానికిని 



= 

168 బృవానూత్ర ములు, అక, పా-_౨ నూర, 

పలమునకును నడువు నేదియో యొక యనుబంధ ముండి తీరవలయునూ 

చానికే మావుతమున నపూర్వ మని వేకు పెట్టితిమి. అది చేయంబడిన 
యాగాదికర్మలయొక్క_ వా్య్థాపారభేద మే యగును, వ్యాపారము నాచ 

రించువా:డు లేకున్నను వ్యాపారముండవచ్చు ననుటలో విరోధము లేడు. 
శీరపానము నాచరించుట యనుకర్మ యప్పుడే నళించిపోయినను డాని 
వలన గలిగినకార్థము ఫలము కలుగునంతే వణుకు (శరీరమునకు పరివూ క్ష 

పుష్టి. కలుగునంతవజకు) ననువర్తించుచునే యుండునుకడా ! ఇన్త ఈమ 
పూూరము కూడ ఫలకాలమువరకు నుండును. ఇట్లు కాకున్న ను ఆయు 

పఫూరక్తము ఫలముయొక్కవూర్వావస్తయే యనియు: చెప్పవచ్చును. 
ఎట్టును అపూర్వ మూలమున కర్యయీ శుభాశుభఫలముల నొసంగస 

ననవలయుగాని యీశ్య్వరుండు కాండు. ఆయన నిత్యశుద్ధ బుద్ద ము_క్షన్వా 
భావు: డగుటచే నానావిచి త్రము లగునీఫలముల నొనంగడు. యాసపుల 

ముల నాయనయే యొనంగునేని స్వతంత్రముగ నొనంగునా? లేక కర 
సహితుడై యొసంగునా? మొుదటిపయ్మున వివమత్వంబును దయరరా 

సీంనత్రప్రంబును కలుగును 3 రెండవపతుము సాశ్తయించినను పుణ్వాత్వుల 

పె వీతియు పాపాత్ళులవై చ్వేవంబును గలుగవలసివచ్చును. వఏటొతకైమో 
నను అనర్థ మే, ఈకారణమువలన యాగాదులే ఫలచాతలుం ఇదిొయ్ం 

యు_క్రియు_క్ర మగుసిద్ధాంతము. 

ఆఅ.3, వా-౦, సూ-౪౧. 

అవతారిక: ఈవిధముగ వూరపతీచును నిరూపించి సిద్దాంత 

మును చేయుచున్నాం౭డు. 

3౬౦. పూర్వం తు చాదరాయణో సూతువ్య్వుప 

దేశాత్, ౩, ౨. ౪౧. 

తాత్సర్యము:---వాిసమహోముని యభిప్రాయము నూ త్ర కుద 

కాదు. జై మినిముని యాశ్రయించీనపత మును శేవలకర్య గాని రయున్రూభూ 

రముగాని ఫలము నొసంగు ననుపతుము యు _క్షియు క్ష మైనది కా జని 

నారియభి ప్రాయము? వా రిట్లు చెప్పుదురు 
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విచారించిన నపూర్వ మనుడానిని కల్పించుటశే వీలులేదు. జే 
నిని కల్పించినను వృత్యేతుము ననునరించియే కల్పింసవలయును గాని. 
తద్విరుద్దముగ గల్పింపరాదు. శుితియందు వ్రత్యతేముగ జెప్పంబడి 
యున్న జాని నెట్లయినను గృహింపవచ్చునుగాని నగ్గిబుద్దికల్పిత మగు 
జాానినిమయా త్ర ( వ్ర త్యత్షవిరుద్ధ మెనదానిమూ త్ ) మంగీకరించుటకు ప్బుకా 
దు. కర్ష్మయైనను దానివలన జనించు నవూర్వు మైనను అచేతనము 
లే యనుట నిస్పంశయము, లోకమున నశేకనములకు చేతనసవో 
యము. బేకపోయిన ఫలము నొసంగుసాముర్థ న్ధ్రము యేకార్యమునై న 

నాచరించుసామర్థ ఫ్టము లేదనుట స్పష్టము. కుమ్హురవానిసవోయము తేక 
మట్టి కుండ యగుట లేదు, తంతువాయునిసహాయములేక డారములు 

వన మగుట లేదు. ఈకారణమువలన నాకర్గాదులు గూడ చేతనసహో 
యము నవేవీంచుచునేయున్న వి యనవలయును. ఆతడే పరమేశ్వరుడు 
“గాలి మెబుపు మొదలగునవి పరసహాయము లేకనే ప్రవ ర్తించుచున్నవి 
కదా!” అనియుదవేయు, అచ్చటగూడ సనీవిషమయము (పరమేళ్వరసపహో 
యము కలదా? లేదా? యనువిషయము విచారణీయ మే యగుటచే నవి 
చ్రన్గుతేవిష యమునకు దృష్టాంతరములు కానేరవు. “ఇ ట్లయిన నీవిమయ 
మును గూర్చి నూరు అధికముగ జెప్ప నక్క లేదు. ఈవివయమునో 
కొ తంగా సాధించుటకును బృయత్నింప నక్క లేదు. జీవుడు సర్వకర్శ 

ములకు నధిషఫ్టాత యై యున్నాండు కదా” అనియదవేవొం యది సరి 

కాదు. అజీవ్రండు కించిజ్ఞాం డగుటచే నాతనికి ఫలము కలుగునంతవజకు 
SF 

కర్శవిమయ మగుపరిపూర్మ జ్ఞానము కలుగదు. కావున నాతండు ఫలము 
నొసంగనేరండు,కర్ణ తారతమ్యిములును మన స్థార్యాదులును గాడ నెణీం 

గిగదా ఫలము నొసంగవలయును. అట్టిళ క్షి జీవనికి లేదు. ఆతండు మతి 

యొకనిచే నొనంగంబడినపులముల ననుభ వంపవలసినవాం డే కాసిస్త్వ్తయ ముగ 

ఫలముల నోసంగువాండును కాండు, తననేవకులు మొదలగువారికి నొక 

వేళ నట్టి ఫలముల నొనంగినను తనకుదానే యొసంగ నేరండు కదా! కావున 

జీవభిన్ను€ డగుపరమేశ్వరుండే కర్తాపూర్వములకు. గూడ నధిష్టాతీ 

యగుచఛచున్నా. డనవలయును, ఇ ట్లుండ _నాతనియనుగ్రవామే నర్వ ఫల 

దాత యగుచుండం గొ) త్తగా నపూర్వమును కల్పింపనేటికి? కర్మఫలము 
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1/0 ద్రైవాసనూ త్రములు. అ-3, పాం.౨, నూంరం, 

లకు నడుమ నవకాశ వధికముగ నున్నను ఈశ్వరుడు నిత్యుం డగుటణే 
నాయసనయొక్క_ యను గ వాము యజ్ఞ కొలముముదలు ఫల"కెల హూ 

వణకు నుండవచ్చును కదా ! కావున నపూరషమును కల్పించుటయి 
మొట్ట మొదట యుక్తము కాదు; కల్పీంబినను శేవలయజ్ఞ మే పుం 

దాక యనినను అవి యచేతనము లగుటచే బరమేశ్షరసవోయ నమూ 
లేకే ఫలము నొసంగచేరవు. ఇంద్రా, దిచేవతలును మునకు గానరాకున్న సూ 

యోగులకు గానవప్పెదరనియు వారికి ఆకారాదులును యాగాదుల శెక్ 
అగి తృ ప్రినొంది ఫలము నొనం౫ససామర్ష ర్భ ఫ్రంబును కల దనియు మంత్రార్థ వా 

డాదులు పృమాణము లే యనియు 'చేవతాధికరఎమున (చూ భీ. 

౧. 5. ౨౬ ౭) న్పష్టముగ నిర్హ యించియే యున్నాము, కావున నొక 
పరమేశ్టరుడే యింద్రా,దెరూపములతో నాయాఫలముల నొనంగు నత 
టయే సిద్ధాంతము. ప్ర న్తుతేకాలమున నశించుకర్మ్య జేహావసానానంత ఆ 
మున6 గలుగ, వోవుఫలముల నొసంగు ననుట " ప్రక్యతవిరుద్ద వా. 

ననియే కడా మూరు (జై మినిమజన్థులు) అపూర్వమును కల్పించితిరి; ఇకా 

యిచ్చటకూడ అచేశతనములకు న్పోతంత్ర త వ్యాపారము కల దనుట ,పృతర్హు 

తవిరుద్ద మగుటచే చేతననపోయ నువశ్యముగాం గల దని కల్ప్సింపవల 
యును, ఇందు విరోధ మేమి? 

శ్రుతిస్యృృతులును ఈవిషయమును. స్పష్టముగ  జెప్పుచున్న కుం 

“ఏవ హ్యేన క సాధుకర కారయతి తం య మేభ్య్ లో శేభ్య ఉన్నినీవ తే 
వవ ఉఏ సాధుకర- కారయతి తం య వధో నినీవ జే” అనుఇ3చదాడదు 

లగు శ్రుతివాక్ట ములయందు పర మేళర్పరుండే కర్మల జేయించువాం డక 

సియు ఫలముల నొసంగువబాం డనీయుం గూడం చెప్పండి యున్న లా. 

“ఆయా యో యాం యాం తనుం భ కః శోద్ద యార్చితు మిచ్చతి ఈ సూ 

త స్వ్యాచలాం శ్రోడ్దాం తా మేవ విదధా మ్యహం, న తయా శ్ర ధ్లరవరా 

యు క స్త సాస్టరాధన మిోాహక్కే లభతే చ తతః కామా కేకు 
విహితా స్పితాన్” “వ య్ర్వ్రైపుకముషుండు వఏయేుచేవతను శ్ ద్దతోపూ “జి కకం 

దలం చునో వానివానికి ఆయా జేవతయం బే స్థిర మైన శ్రద్దను నేనే (కృమ్లైుం 

డస) యొనంగుదును. ఆహురుము(డును అట్లు శ్ర బ్రావంతుండై యాం ఆహో క 

తనే భ క్రిత బరాజివచును పూజూనంతరమున “సిష్ట్రఫలముల బొందు మహం 
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అఖబముజను కూడ నొసంగువాడను జీజి అని స్పష్టముగనే భగవద్దీ 
శీలం. దివిషయము బోధి 6 పంబడియున్న ది. నుణీయు సర్వశ్రు తుల 
యం భును సస పరమేశ రక రృ్థకముగానే బోధింపంలబడియున్న ది, 
గ్ గా  కళారంమువలనం గూండ పరమేశ సరుంజే పలచదాత యని స్పష్ట 

గరు అ. రగ నృ ళింయనా (టై నస్వడు కర్తానుగుణముగ నే సృృజిం 
భనకు రు గా! హోకయున స సరర్షంమున్న కర్తాధీన సు యేక ప్రవ ర్తించు 

చుర కము తు. నిర్వ వాదము. కర్మలకు ఫలను నాసం?పసా మర్ణ 

మాయను కోకు కిన నాగ్ న్మృన్తి ్వ జరుగుట యెట్లు సంభవించును? శాఫ్రేన 

సమన లచ్చ చయాళ్టు మ బన్నియు నీఫలదానృత్వమును గూర్చి చెప్పు 
నబి ౮ WAT nS 

ఆబ మీతెగసుండును స్ నల ల్, యుగ వభుతయు నొసంగచేరండు. అ 

ప్రొవంగు ననిన. దోబుములు కూడ వచ్చును. ఆయన యష్టుడు వివ 

త ఓ ము సి (టబు పెపలసు వచ్చును. కాన్సున నొయనకుః గూడ ఫట 

ముల నొసంగుంమయ ముసలి గ భా సీడ్ ్ఞాదవలయును. జీవు లొనరించెన 

కనుల ఎ" త్త మలము. మా యస పఫులముఐ నొనంగును, ప్రభున ఏ వాండు 

సమలవచలలలు సృ కార్య పడా గౌరవించి చోళాదుల శిటీంచునట్ల్టు 

పరి సురే స అయును. సక్ "స శుధ ఇలపుల నొసంగి సాపాత్ము 

అతు మెట్టుపులనుంల నొసంగును, ఈఫలముల'ు నారికర + కార నుగ 

టు బర మేడే రగు సిగ్తయత్వ్పాదములు గలుగవు. ఇట్లు కర్శలకు పరమే 

ఈస్టైగహోయంయిను పర మళిస్టరునను కర్శసహాయంబును గూడ గావలసి 

యున్నను సము ండగుటే వర మేళరుండే సృభానుంకు, "కాఫుననాయ 

నే సుదాలం కు పనీ “చినపిధి ముగా గర్శఖును కాపలసీనవీ యే 

కనన వదనుస్లానేసము కండ _నీరర్థక్షము కానేరదు, పంటచేయునష్రూడు 

పరగు ని కు తీణున్న నా గై సులు లేకున్న ను గూడ పాకము జరుగదు. చేతను “ 

దగుటనే సంటవొః గీ .గుందు సృభానగూతేందు, కట్టయలను సంపాది” 

చుటయు స్రగ్గగము 5 గా నేర గం, ప సుక విషయమున గాడ్ నిళ్లు యా 

హీిం'చునదిం 

నుంకియు రరాగాదుటు ఉనఫూజాగూపము లై నవి కదా! అవి చేవ 

sb సన్నుగ్శావామును కలిగింపక ఫలముల ని ట్లానంగగలదు!? ఒక 6డు 
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'రాజనేవ జేయుటకు నారంభించిన 'రాజూను గవాము కలుగకుండ వానికి 
తీత్సలము కలుగుచున్న దా? 'ఈకారణమువలన ఫలమునకు బరమేళ్వరా 
నుగ వామే పథాన మగుచున్నది, అనిష్టఫలములకును త్న్నిగ, గసామే 
శారణమగుచున్న ది, శుభాశుభకర్డ లు పుకువునిచే నాచరింపంబడి పరమే 
శ్య్వరుని యను గృహోయత్తు నై నను నిగహాయత్తు నైనను గావించూ 
ననియు యాయన గ హాని నిగ 'హాములవలననే యిష్టానిష్ష ఫలములు కలుగ 
ననియు మాత్రమే స్బాంతము చేయవలయును. ఇ ట్లగుటచే నపూర్వకల్పు 
నతోశే పని స 

కయందు తృతీయాఛాళ్టయమున 

య పాద ము, 



పాదానతారిక , 

దష్టతీయ పాదము నందు త్రో త్త గంపదార్థములు నిక్ష్మ యింపంబడీ నవి. 

Fy, న) మరు * ముగ క EE eT 
ఒచ్చిబ్బనం నకు జో ఇవాస్ట్రర్థ మగుసగుణ బహ్మంబును లత స్టర్థ మెగునిర్లుణ 

బృహ్మాంబును పమర్శింపంబ డెను, ఆసిన్ధాంతీమును కారణమున. గొని 

యజ సానగ ముసందు సువోవా కాస్టర్థను సీద్దాంగము జేయణబడును. సర 
1 స్తా వేదాంగ వాకుములయొక్క_  దొబ్చిరక్టిము. స్థిరము చేయబడును. పథ 

మొధాయనునం జే యీపసి కొంతపజకు చేయబడెను కాని యిచ్చట 

వది సంఫూరగ్మముగ ముగింపంబడునుం ఆయధాయమున “ఇది సగుణవా 

గ ః ల 9» బ్యా + ॥ (ao 

కఫము ఇది నిర్దు౪వాగస్టిము. అని మొత్తమే పర్మింపంబడెను; ఇచ్చట 

భిన్న పఫపృగరణములయం దున్న యుపాసనలకు గలపరన్నరనంబంధము వచా 

గింపంపడును. కావున నీరెండుపాద ములకును గలసంబంధము కార్యకారణ 

₹భావసంబంధము, 

జం ఆజ్ త లట ఖీ ఇ ( 
సగుణోపాసనలును చి గమును నిర్శలము గాప్ంచి నిర్షుణ బ్రహ్మా 

జనమును 'జెందుసా మెళ్ధ స్టిము నొసంగునవి యగుటచే నిట్లు నిణారింపం 
జ 

బడుచున్న విం ఉపాసనలకు వేటు వేణు ప్రకరణములయం దున్నను భేదము 

తే దనియు బరీ గానింగూర్చియే యసి చెప్పు ననియు సిద్ధాంతము చేయం 

బడును ఈనిద్ధాంతీ మువలన ఖ్రాంతిచే సగుణ బ్ర హ్యయందుం గల వసి 

తీబంపంబడుచున్న. భీదము లస్నియూ తొలంగిపోయిని ట్లగును. ఇష్పుడు 
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తీత్సదబాచ్యార్టి ర్ల మేకరూప మగును లహ్యోర్థంబును దీని నొశయింశం 
యట్టిదియ యగును, దీనిచే నుహో వా క్యార్థము సిద్ధించును. ఇంకేమి త 

మేగాక కొన్ని కొన్ని విశేమనుల జెల్పుటశె భేదముకూడ (ఉపాసనా ఫేజ్ 
ముకూడ) నచ్చటచ్చట వివారింపంబదడునుం నిర్దుణవిద్దలయం దు స్మా త 

మిట్లిభేదము లేకపోవుటచే నవి యన్నియు నొక్కటియే యనుట నిస్తుం 
శయ మగటచే వాసిని గూర్చి యిందు సిచారింపంబడ లేదు, 

వూరషిపతు ము ఈసాదముతో నుపయాగమే. లేదు. ఇంటా 
చేయయిడినవిచార మే యూవళష్ణక మైనది కాడు సరమేశస్ణరుండు సరష్గ జూ 
పకు: డనియు పూ' చార్షిపరములులేని వాండనిలయు ఏక న్యరూఘండనియు ఈ పా 

ధభేదములతోంగాడ స సంబంధము వతేనిచాడనిఆయు నిదివజు కే నిర్గ యింకుం ౫౫ 

డియున్నది కడా! ఆయనను గూర్చి యెన్ని స్థలములయందు వ్ర వస్తాప తూ 

న్నను ఒక కుపథముగ నుండవలయునుగాసని నసేతీయుకదిధచముగ నుండం మా 

డదు. ఇట్టుండ నావివయమున భేజూభేదవీచార మేటికి? పదార్థము అనేన 

ముల్రై యుండిన గదా తశ్చ్రస్తాపములును అనేకములు అనేకరూసమము ఆజా 

కావలయును. *ర్షకువలె వేసము ఇ హామునకు బవాురయూపములం జెప్ప 
దలంచియుండలేదు గదా! వాజియు 1 సమయ ముక్రతీరున నుండిన జ్ఞాన మా 
వుతీయుక తీరున నుండుననుట యుక్తము కాదు. అప్పు డద జ్రాంతియే యూ 
గునుకదా! ఇట్లు కాక “వర మేశస్టిరుం డోొక్కాంటే యెనను స సమునందయు 

ఆయననుంహార్చి జ్ఞా జ్ఞానములు బహూువిధములుగ  జెప్పుబజడియున్న సి. ఆడా 

దొక్కటిపాత్ర త్ర మే పృభానము, తక్కినవి ఖా ఖా ౧తిసిద్ధ ములు” అసి జె్చు ౬ 

బోయిన నదియు “కము కాడు. అప్పుడు  పేడముస్ం డెవ్వరికిని నయ్లుగ 
ముండదు కొదా! కావున “పర మేళరెరునివిషయమున వేదమునం ద నేక విషు 
ములుగ జెప్పంబడియున్న ది. వానికి వరస్సరభదము కలజా? లేడా?” అతు 
నంజేసాపడుటచే మొట్ట మొదట ఏలులేదు ఒకానొకండు మురాఢు ల కె 

యెట్లు నం జేవా పడినను “పరణ కలదు కొవున నస్ని యు నొక (టియీ” 

యని సిద్దాంతము చేయుటకు ఏలు లేదు. ఈనూ త్ర ర్రయే*తత్తు నవ 

సస్టయాత్ =. ౧.౧. ఈల అనుసూ తీ మున “వేదాంశ వాక్ళములు కత 

వాళ్టములవలె విధిరూపములుకావు. అవి వన్తుస్తరూపమును మాత ౫కు 
బోధించునప” అని సిద్దాంతము చేసియున్నాడు. ఇట్లుండ సప్పుడు హు 
ఆట దద్విరుద్ధముగ* నట్లు బి హాజ్ఞానఫ నాభేదవినారము నొరంభిం పుయు 7 



176 బ్రవానూత్రములుు అ-3. పా-కి, 

జప్పంబడినవానినె ముజీగమొక స్థలమునకు గాడ 'చెచ్చుకొనవలయు ననూ 

విషయమును నిరూవించుటయే ఇందలి సరా్విధికరణములయందు నూ 

సామానస్టముగ జేయంబడియున్న సిద్ధాంతము, ఉపానన్నాపకరణము ౬ 
పరస్సరము భిన్నము లనుట పూర్వ్రపతినుుు గాదనుట సిద్దాంతపతు ము = 

“ లోకమునందు ఎచ్చకుచ్చట నామభేయనములు భిన్నముయిగో 

నుండునో అచ్చటచ్చట భేదము భావింపంబడుచున్నది. ప్రన్తుత వేదాంత 
ములయందును కారకము వాజసజేయమిు అను మయొదలగునాముసి య 

ములు గానవచ్చుచున్నవి, మజియు నస్వరూపమునందును భేద సూరా 

డిన పదార్థమునకు భేదము కలుగు ననుట సిద్ధాంతమే. ప్రన్లుతో బా 
సనలయం దట్టిభగ ముకూడ కలదు. కొన్ని శాఖలవారు వంచాగో్మ్ట్న 

విద్భ్ధయం దైదగ్నులను మొత్తమే చెప్పుచున్నారు. మతీకొంద లా 
ఆగ్నులను  వర్లీంపుగున్నారు. . ప్రాణెందియనంవాదాదులను శూ 

నవ్వుకు కొందలు కొస్నిలదీయములను వా త్రమే చెప్పు చున్నా తూ = 

మతీకొందటు నుజీకొన్ని టిని గూడ  జెవ్వుచున్నారు. ఇదియుయాం 

గాగ కన్ని కొన్ని ధర్మములు గూడ తొఖాభేడము నలన భిన్న ములం నప 

నున్నవి. అధర్వణతాఖయందు. *శిరోవ్రతమనునది యొక్కటి గలడా; 

తక్కిన శొఖలయందు లేదు. ఇట్లు “నామమునందును రూపములయందు. నయకు 
ధరృమునందును గుణములనువర్ధించుట మొదలగునాసయందును పర ము 

రభేద ముండుటచే నుపొసనలు పరఠస్పరభిన్న ముఖే” అనునది సరగ్గసాకాా 
నిముగ పూర్వపతస్వరూపము. బ్రకరవినయము  లెచ్చటి కచ్చటు జీ 

తెల్పయబడును. 

౧. సర్వవేదాంత ప్రత్యియాధికరణము, 

విషయము:--- అందు మొట్ట మొదట నీయధికరణమున సామా నద్ర 

ముగ “*ఉపొననలకు బరస్పరవిరోధము లేడ” అనువివయము నిర్హయమిఐ 
పంబడును, 

న 

గ శిరో ప్రత మన (౯౫ శిరస్పునందు ఆం గారపా త్రము నుంచుళొనుట. ఇ ఈం 
. ఉన్న 

చుశొనియ్ యధర్యణవేదము అధ్యయనము చేయవలయును, 
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సంగతి సంశయము, పూరగ్గపకుము ఇది ముదటియధికర 

రను 'కొవ్రున దీనికి పాదమునకుం బూర్వపాదముతో. గల దని చెప్పంబ 
డినసంగతికంకె నితరనంగతి లేడు. సంశేయ పూర్వపతములు పూర్వము 
నం జీ సెరయింపంబడినవి, 

అ._.3. పా-౩, సూ-౧. 

అవకారికఃఅధికరణావతారికయండు నిరూపింపంబడిన పూర్వ 

సమయమును. సామాన్యముగ నీయధికరణమున నివారింపుచున్నాండుః 

3 ౬౧ సర్వవేదాంత ప్రతి నియం చోదనాద్యవిశె 

షాల్ . ౩. ౩.౧ 

తాత్చరన్థిమువాచాగుగ విచారించిన కీపూరగ్టపతుము యు_క్తియు 

_క్ల్షమైసది కాదు, ఉపాసనలు శాఖల ననునరించి భేదింపవు, ఒక్కయుపా 

సనయే నాలుగై దుశాఖలయందు చెప్పబడిన నది మయొక్కటియే యగును 

ఇాని భిన్నము కానేరదు ఆయాయుపాసనలయందు ఏధింపంబడినపురువ 

చ్రయత్నంబును కలుగు నని చెప్పబడిన ఫలంబును ఉపాసింపందగినవా 

రుగా నిశ్రేశింవయడిన జేవతలును వ్యవహా రార్గ మై విధింపంబడిన ప్రాణ ఏద్వ 

ముదలగు నొముభేయంబులును సర్వశాఖలలోను నమానముగనే యు 

న్నవి కదా! 

అగ్ని నళోశ్రాదులనుగూర్చి చెప్పుచు సర్వశాఖలయందును “వక 

నము చేయవలయును” అని యెట్లు వుగువ ప్రయత్న మేకరూపముగనే 

' ఇప్పంజడుచున్నదో అశ్రే్యయాహా వై జ్వేష్టంచ శ్రేవ్యంచ 
వేదా” “ఎవ్వం 

డు జ్యేమ్షండును శేష్టుడునగు ప్రాణము చిలుంగునో” 
అని వాజనచేయ(బృవా 

అారణ్యకో వనివత్తు ఛందో గ శాఖలయందు 
జ్ఞానరావ మగుపురువ ప్రయ 

శు సమానముగనే నిశ్లేశింవబడెను.“ జ్యేష్ట శ్చ శ్రేవ్ష శ్చ స్వానాం 

భవతి” “ఇట్లు తెలిసికొసన వాడు న్వజనులలో జ్యేష్టుండును. శ్రేస్టుండు 

నగును” అసిఫలము కూడ సమూానముగానే వర్షి ంపంబడెను. వశాఖయందు 

జెప్పంబడియున్నను వకయూగమునకు . చేనతొ ద్రవ్యము "లేకము 

లేయె యుండునట్లు ఈరెండు శౌ ఖలయందును (వాజస నేయఛందోగ శాఖ 
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లయందును సమానోపొసనలకు జేవతలు నమానములుగకే యున్న ఏ = 

ప్రాణోపాసనకు జేశాఖయం దైననో ప్రాణమే జేవత పంచాగ్న్ను, 

విద్యకు నగ్నులే చేవతలు; ఇంక నామధేయములను గూర్చి విచారింవే 
యక్క లేదు. కాఠకళాఖయనియు 'నాజసనేయశొాఖ యనియు శొణ్హు 

లకు నాము భేదమున్నను విద్య్భలకుమాత్ర వడి లేదు, ప్రాణవిద్భ సర్వశాఖలూ 
యందును ప్రాణవిద్యయే, ఈకారణము లనలన యెన్ని శాఖలయండుః జెప్పు ౬ 
బడి యున్నను యేయుపాసన యాయుపాననయే యగును కాని రూనకనూా 
కానేరదు. 

అ-3, పా-౩. సూ-౨.' 

అవతారిక;---ఇట్లు సామాన్యము చెక్పి మతజికొన్నివూరగ ఇవ 
తవిశేషముల ననువొడపూర్యకముగ ఖండీంవుచున్నా (డు. 

3౬౨ ఖిచా న్నెతి చె నైక స్యా నుని. ౩. 2* ౨ఆ 

తాత్చ. వూర్వఃానై నూ శ్రమున జేయయడినసిద్ధాంతము యు_ క్తి 
యు_కృము కాదు. వురువప్ర యత్న ంబును ఫలంబును సొనుధేయంబున్హు 

విరారన్న ట్లు సరీ శాఖలయందు నొక్కటిగనే యున్నను కొన్నికొన్ని 

యుపాసనలయందు స్వరూపభేదము కలదు, పంవాగ్నివిద్యను వర్ణించను 

నవ్వుకు బృవహాదారణ్థికోవనివత్తునందు “త స్యాగ్నిశే వాన్ని ర్భవతా? 
“ఈయాహాులికి పృల్వ్యేతు మగునన్నిహోత్రమే యన్ని యగును” ఆని 
ఆరవయనగ్ని చెప్పబడి యున్నది; భాంవోగ్యోపనివత్తునందు అది లేడా. 

“ద్రెది పురుష ప్రయత్నేఫలనానుములను పట్టిచూచిన నొక్కటియే యగు 
టే రూపమునం దొకస్థలమున నొక వికేవము గానవచ్చినను డాకిని 
యితేరస్థలమునకు 'జెచ్చికొనవచ్చును” అనియెద వే మొ అదియు నరికా౭యు. 
ఇది పంచాగ్నివిద్భ యగుటచే సారవయగ్ని యుండుటకు ఏలు లేశ 
ఇ ట్లుండ నీరెండు నేకవిద్యయగుటయెట్లు? మజీయు స్రాణేంద్రియసం ఇవా 
డమునో శెప్పునప్పుడు కూడ నిట్టి రూవభేదమే గానవచ్చుచున్న ల. 
ఛందోగశాఖయందు ఆసందర్భమున ముఖ్య ప్రాణముగాక తక్కినవి నాలం 

మాత్రమే చెప్పంబడియున్నవి. వాక్కు చతున్సు కోతృమ్ము మనగా 
'అనునాల్లు మాత్రమే వర్జి ంహఃబడి యున్నవి. అది యేనందర్భమున వాజ 
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ససయ నాఖయందు “కకష బై ప్ర జాపతికి “శేశాన్సీ స జాపతీ” అని 

సృజావలిరూన నుగుసై నై దవపచార్థముకూడ ప్రస్తావింపగుడియున్నది. 

ఇ ట్లుండ "కెండుసందర్భ: సులు నొకటి యగుట ముట్లు? శి శేవమాల 
కలన తెలియంబ శ గినసివయ యులు వరస్పరభిన్న మూలగును; దీనిచే 

లును 'ేగంచును.. ద్రవభ్యములును (దోమ ద వములును) ఈ 
ఛేదించిన యాసునకు భీదదము? సచ్చుచున్నదిక చా! కావున కొన్ని యుపా 

సనలు కాకున్న గొన్ని మెనను పరస్సరభిన్న ములే యగును. 

సిద్రాంతీము = ఈపూగగపకీమా యు క్రియు క్ష మెనది కొద 

నిద (ఉపాసనను) రయుక్కటియే మైనను అం దొట్టిభేద = ముండవచ్చును. 
ఓక్క వేళ 3 ఉప: నుగ ఛందో 1 ఫొఖుతుందు ఉపసంహరించుకొ నుటకు 

(విడో సం చర్భుమున సార్చకొను టక్కు పిలు కాకున్నను వాజసనేయ శాఖ 

యందు కూడ సౌ దగ్యులును కలవు కడా! ఇప్పుడు ఐదగ్నులు నూ్ర మే 

యువా? సనొర్ధమై 2 దింప బడుచున్న పి యసియు ఆబినయగ్ని యనువొదము 

మా! న్నీ క మంటనుచున్నది యనియు! జన్సపచ్చును* అప్పుడు భేదము 

కలుగదు గర శాండంరుండు అలిరా తె యరూగమును పిధించునస్పుడు ఒక 

ఇాఖయందు “ఈనురాగమున. పోడళి యనుదానిని ద్రహింపదలయు 

ను” అసియు పిచుక ఫొ ఖయందు “దానిని గృహింవ నక్క._అ చేదు” 

అనియు  జెసప్పుబుడి యున్నది, ల్ల టున్నను” అయాగముమొ, త్ర ము 

రండు ళాఖలబలయందును సమానముగ నే (యేకముగచే ఇజస్పంబడె నని 

ఫ్. మినిమవో ముని సద్దాం గోము చేసి యున్నా యడు, ఇస్తే యిచ్చట గూడ 

సిగాంగను సేయు వచ్చును. ఈపంభాగ్నిపిద్యయందు అగ్ని ఖిస్నము లగు 

పచాగ్గములే యెొధును ఉపాసన్నాన్లుర యగ్నులుగం గల్పించి కదా 

యుస'జేశిం సంబడను. ఆక ల్ననే నుపసంహరించుట క్రై ఇవాజస నేయశొఖ 

న తోక ఫ సిదమగు నగ్నిని జెప్పు చున్నారుశాస నుతి యేవియు 

లేదు. ఇగ 9 యను హాదా శ జుయననుకాని విధి కానేరదు, ఇం దపూ 

ర్వ యు శేదు కతా! శాన్రున నీపంచాగ్ని విద్య ఇెండుశొఖలయందు 

న్ క్కుకీరి యమ్. 

ఇదియును. గాక నాయాజివయగ్నిని ఛందోగ శాఖవారు కూడ 

జప్తు దనే యున్నా గ “sho వ్రతం డిఫ్థ్ర మ తో౭_గ్నయ ఏన వా 

రంత “ఆహారము. డు మృతి జెందగానే పరలోకమునకు బోవ నుదసమిం 
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వలానే బంధువులు వానిని అగ్నికడకు గొనిపోవుదురు” అని పృత్యతా 
గ్నిని ప్రపాపించుచున్నారు. ఈకారణమువలనం గూడ నాపంచాగ్ని ని దష కూ 
భేదము లేదు. 

“ వాజననేయశాఖయందు ఆజనయన్ని యుపాననార్థముగ ₹వీ 

చెప్పబడెను. ఛందోగశాఖయం దట్లు లేదు” అని చెక్పినను సంచాగ్ను 

విద్య యొక్క-టియగుటకు విరోధములేదు. వాజన నేయశాఖయందు చెప్పుల 

బడియున్న యూజసయగ్నిని ఛందోగ శాఖలోనికిని జెచ్చికొనవచ్చునూం 

“అప్పూడు పంచసంఖ్యకు విరోధము వచ్చును!” అనియెద వేమొ ఆసంళ ఆయా 

ముతో బని లేదు. అగ్నులను కల్పించి వీదవ వానిని నుఖముగాం జెలిడు 

కొనుటశై సంఖ్య జెప్పయుడెను కాసి “ఐజీ యగ్నులు” అని యడ 

(సంఖ్య) విధింపంబడ లేదు. కావున నంఖ్య పథానము కాదు. ఈక తూ 

"తాగ్ను లైదును "రెంకడుపాఖలయందు నొక్క_తీరుగచే యున్నవి, కావున 

సోజుినయగ్నిని వికల్పముగ వైన నంగీకరింపవచ్చును కజుః ! కావున 

నెట్టును పంచాగ్నివిగ్య రెండుశాఖలయందు నొక్కటియే, ఇళ్లు ప్రాణా 

సంవాదముకూడ నొక్కటియే యగును. అందును వాజసనేయ ఆొణ్ఞు 

యందు ప్రజాపతియను నై దవపడార్థము ప్ర స్థాపింపంబడినను త్రక్కి.నకు 

రెండు కాఖలయందు నొక్కటియే కావున దానిని (ఆజువవదార్థమునూ) 

కూూడ వికల్పింపవచ్చును కదా! కావున నెట్లును శాఖాభదమువలన ఏడూ 

భేదము లేదు, 

3, సొద, సూ, 

అవ ఆారిక:---"“అగుగాక, పద్యావివయమున కొన్నికొన్ని ఆాత్మిలఎ 

యందు కొన్ని కొన్ని విధములుగ వ్రతములు చెవ్ప(ంబడి యున్నవి. యాని 

యిదివణిశే "చెప్పియున్నాము. అధర్వుణవేదమునందు శీరో వ్రతమును 

నొక వ్రతము చెప్పబడి యున్నది, ఇఇతీరళాఖలయం దది లేదు, దీనివలన 

నై నను వీద్యలు పరస్పరభిన్న నులు కాక తప్పదు” అనిన సమాభానము 

చెప్పచున్నాడు. 3 
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౩౬౩. న్వా ధ్యాయుస్య తథా ల్వేన ఘా 

ససూవా క్ ఒధథికా రా చ్చ సవవ చ్చ 

తన్ని యసుః. 3. 3. 3: 

తాశ్చస్వము; కట్లు సంళయింప పసి జేదు. అధర్వణ వాఖయ6దు 

(మ ం౧డకో ప? పతునందు 'వెప్పంబడీనశిరో వ్ర వతీము ఉపాననలకు సంబం 

డించినడి గాణ; నీదా ధర యనమునకు నంబందించినదిరెమీ. అధర్వణ శాఖ 

న భ్బాసించి ముంగగియు పాసనం నాచరింపదబంచువారు ఇఉమిట్టమొదట 

శిరో వ్రతము నా చరింపసబయయును. విదవం గాని యుదలియుపాసనలు 

పరిపూర్తి ము సో: వ్రు. ఇ సర శాఖ వారికిమా త్ర నూ" వ్ర! గముతోం 

బస చేదు. “నగ డోదీర్ణవ్ర త్ గోద్ర క్లే ఈ ఈశిరో వ్రతము ా చరింవని 

సాయ తదా స్యయసమును చేయడు” అని వేద వ్రతములనుం గూర్చి 

పూవమునఫ్పాను ఆము౦డ సరో పని: వచు; 'జెప్ప-బడీ యున్న ది, ఈశ్రుతియందు 

పగచ్చదబ్దము నే సువసి. 'మత్తులును “అధీయ నే” యనుశబ్దముచే నధర్టియ 

నంబును చప్పంబడి యుందుటే నిస్సంశయముగ నీ నీపమీయము (ఈ 

కీలు. ఉప; పృన్బహీ* ముగ నధర్వణ వేదాధ్యయనము నాచరించుటే 

యుపయూాగించును అనువీివయ ము) స్పష్ట ముగబుచున్న ది, 

“ఇటుశోదు, * తేషా మే వె తాం బ్రహ్మఏద్యారం వ దేత శిరో వ్రతం 

విధిప 'దెస్సెస్తు చీర్హం? “శిరో వతము నెవరు చేయుదురో వారికే 

య“ బ్రహ్మవిద్య నువ 'జ్రీశింవవలయును' అని వెప్పంబడియుండుటచే న 

వ్రగీము ' అధర్వణ వే దాధకయనమునకు సంబంధించినదియే మైనను. 

హ్లాఫిర్వలకు (ఉపాసనలకు) మాత్ర, మన్నింటికీని సంబంధించినదిగా. 

ప చ్చు చున్న టిం ఇచ్చట సామాన్యముగ బ్ర బహ్మాపి డా్ధాపదము ప, యో 

గెంపంబడియుండుటచే. నిడి యాధర్వణికొబ బ్రహ్మవిద్యను గూర్చినది యే 

యన యభసిగ్గ ౧బుం వనగును?” అని మెద జే ము వినుము, వే శ్రుతియందు 

“సతాం బవ నిదా” క్యు బ్ర వావిద్యను” అని ప, సుత ముండకో పనిమ 

మనందు చెప్పబడిన బ్ర బు వవిద్భయే సరామర్శింపంబడెనుం ఆ ట్రుండ 

సిక సంశయ మీల? నిక్ నయముగ నీ బృ్రహ్మానిద్యాపదము ఆధర్వణిక 
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ట్రవ్మావిద్భిగు మా గ్ర మే సంబంధించినది 3 జేవల బ బ్రవావిద్య శే గారం 

ఉపనిషత్పహిశ వేదాథధ్యయనమునరు సంబంధించినది. కర్త శాండముూను 

దీనికి (శిరో వ్ర కము అధర్వణ శాఖాధ్యయనము:నశే యని ఏ “నిర యిం శతూ 
. టకు) దపా పంతము కూడ గలదు, ఒక స్థలమున సారష్టము “(నూరుక్టా 

నిక చేయంబనునది) మపొుదలగు చేడునశోను:సులు చెప్పబడి యున్న క3= 
అవోోపుముుంలకు మ మూగ లక గీ లేను అది యేకాగ్ని యం జీ జరా 

పంబడును, ఇట్లగుటచే వానిని యధ రణ శాఖ వారికిమాొ గ్ర, మే సంబంధిం చి 

నవాస్సి(గా & మసిము వో ముసి ని శ్రయిప చియు న్నా (డుం “మున్యజస్సాము వే 

దనులయందు యీశాగ్ని చేదు; అది యధర్గణ వేదమునం టే కలదు. ఇ 
యిచ్చటగూడ యిశేరజీదములయందు శిరో వృత ప్రస్తాపము లేకుండుట మే 

నది యధర్వం౭శాఖవారికి మాత్రమే సంబంధిం చినన యెస్ స్టావింపంబు డం 

చున్న ది, అధ్య ంునమును (హార్న్ మెప్సంబడునప్పూడు ఇ ఫర వేవములయ ౨ ఈ 

విశేవమేమియు లేకుండుటచేశను ఒళక్కయధర్వణ వేదమునందు మాత్ర, ము 
యిీపికేవము గానవద్చుటచేతను యిది యధర్వణ వేదము వారికిమా త, మే 

సంబంధించినది యని స్టాపి వ ంపణబదగును. -ఈకారణమువలన “ఉపాసన ఇహం 

సర్వ వేదములయందు 'నకరూపముటే” యనుసిర్రాంతిమునకు భంగతమముదరాన 

లేదు, 

3౬౪, దర్భ యతి చ, 3.3. ౪ 

తాత్పర్యము: = నుజీయు నీవిషవయమును శ్రుతియే వ్రతేప్టయ 

ముగ బోధించుచున్నది. సర్వ వేదములు నొక్కపడార్థమునే వివరించు 

చున్నవి యని తెబ్బుచున్న ది. ఒక్క-పదార్థమునే యుపాసింపు యును 

సరవేదములు _ నేకవాకష్టముగ బెల చున్నవి యనియు బోధించ్తూ 

యన్నది. “సర్వే వేదా యశ్చద మామనంతి. ఏతం హ్యేవ బవాప్రి ఎ 

వా మహా త్యుస్తె మాసూాంసంత వత మగ్నా వధరస్థివ ఏతం డు 

హోవ్ర'తే ఛందోగాళి” ోనర్వవేదనులు. చేస్థానమును  ప్రశంసించు ము 
న్నవో ఈపరమేశ్వరునే బుక్నాఖనారు ఉగ్గ "మునుళ మ్రముగ నుపాసిం 
తురుు యజుశ్నాఖవారు అగ్నిగాను. ఛరిదోగ శాఖవారు (ఇది సావన 

ఫాఖి మవోవృతే _ మనుయాగముగాను ఉపాసింతురు.” అని నసముకా?2 

నిర్దుణవిద్భలయుక్క యేకత్యిమును _ బోధించువాక్ళము అనేకములు 
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గలవు, మజీయు -నుహద్భయిం వజ, నుద్య్వుతంి *ఈపర మేళురుండే 
థఫదదృ్షి ౫లవారణరకు భయే హీతు వజాయుధముపలె నున్నాడు.” 
అని కారక శాఖయుందు జెప్పంబడియున్న విషయమే భేదదర్శనమును నిం 
దించుటక్షై “యదా హే నైవ వసి న్నుదర మంతరం కురుతే అథ 
త్స న్ భయం భవతి” ' హృగుషుండు ఈపర మేశషరునింయయుందు యెపుడు 
కొం మొనను, శిదదృష్ట్యి నుంచునో అప్పూడు భయము నొందును.” ఆని 
తో గిగా వని నతునం౦దు కు ఆను వాదము జేయ బడీయున్న ది. మణీయు 
బృవాదారణ్వకోపనిషన్నునందు వై వై శ్యానరవిద కలదు. అందు ఆయనను 
వా జేశ దూ శే పరిమాణము గలవానినింగా గబ్సించి యున్నార్వు ఛాందో 
సోపి మత్తున నును ఆపిద్భను వ వరి రించునప్పూడు కల్పనాొప్ప ప కొరము సిరూ 

వింపకణయు “వగ సీనం సా చేశమాత్రం” అని పరామర్శింపంబడియున్న ది, 

ఇసు ఉగ్ధాదులును (జస్తమనంగా “మొక్యోద ప్రసిద్ధ మగుపూజూర్ల మైన 
బ్ర జానా గళ సమూ) ఉపాననాగ్థ మై సగ్వ వెదనణులలోనికి (సకష శాఖల 
లోనికి) దెచ్చిసొనంబకు చున్న సి. ఈ రణము పలన సల్పభేదములు గన్స 

ట్రినను వాలభాగముసణఆరు నొక్కుటియీ యగుటచే నుపాననలు సర్దు 
'పేడాంవముల యందు ST కక యు యగునని సిద్దాంతము వేయనలసి 

యున్న గె, 

“గార ఫొను ఛందోగవాఖ వాజససీయ ఇొఖ యనుమొదలగు 
ఫాఖానామభీవములహీ నువాసనాభేదము కలుగంగూడదా ?” అనుటయు 
యు గము శానదేగదు. అవి యన్నియు పురుషులు కల్పించిన నామభేయ 

ముటుం కరుడు. ముదంగుమునులు ఉప చేళించుటవే నా శాఖలకు నట్టి 

నామ ధేయములు కలిగిపవి. ఇంతీమాత్రిమున నుపాసన లేల భీదింపవల 

యును? ఒక్కింయుసాసనకే యనేకులు తీవుశిమ్యుల కుప జేశింపవచ్చు 
నుగ డ* ! మజీము సీయుపాసనను పట్టిచూదినను. అన్ని శాఖలయందు 
సదా ముష్యటియ్. ఆయుపాననను ఒక్క. రొకవిధముగాను మటీ 
"మింగ -రు మణీయొక. విధిముగాను ' ఆచరించుటలేదు, ఆగరువులును 

అ టుప జీశించుట లేదు. మణీయు నాయుపాననలు ఆగురువులును 
ఆ లువ జీశించుట కేకు. మశీియు సాయుపాననలు పూర్వకల్ప సిద్ద 

వేదానుసారముగ పరమేశ పరస  సెలీకీ వచ్చినవి యే కాని యీకశాదీ 

మహాగ్గుల'దే గల్సింవంబడినవి శా కదా! ఈకారణమువలన శాఖానామ 
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భేదములచే నుపాసనలకు భేదము కలుగ నక్కణ లేదు. శాఖ లెన్ని 
యైనను ఉపాసన లొక్కటియే కావచ్చును. ఎన్ని శాఖలయందు: జెప్పం 
బడినను ప్రాణోపానన ప్రాణోపాననయే. వై శ్వానరోపాసన వై శ్వానరో 
పాసనయీ. ఒకవేళ నొకశాఖయందు చేవతకు (ఉపాసనా చేవతకు) కొన్ని 
గరములు మాత మే చెప్పబడి యున్నను మతియొక శాఖయందు అధిక 

గుణములు చెప్పబడి యున్నను జేవశమా త్ర మొక్కటియే గావున ప్రతి 
స్థంమునందును సరషగుణములు నుపనంహరింపంబడవలసినదియే కాని 

యుపాసనలకు కూ శ్ ము భేదము 'రాదుం 

రర నానా. లజననినినాానినాననినిననాు. 

౨ ఊపసంహాోరాధిక రణము, 

విమయముసంగతులు నంజేహము: == పె యధికరణమున “సర్ప 

శాఖలయందు నుపానన లొక్కటియే” అనువివయము సీద్దాంతమాూా 
చేయబడెను. డాని నాశ్రయించి యాశక్రొయాశ్ర యీభొావసం౫తిత్ో 
తత్సల మిందు విమర్శింపంబడును, “ఉపాసనల మైక్టమువలన. బ్రరుకా 

బన మేది? ఒక శాఖయందు జెప్పుంబడియున్న గుణములు మతియుక శాశణ్ఞు 

లోనికి. జేంబడునా? లేదా” అనుసంశోయము నివారింపంబడును. 

పూర్వపతే.ము:-_-- విచారించి చూచిన సనీవిచారము నివ్వృ్ర్రయోజన 
మనియే తోచుచున్నది. ఒకస్థలమునందు వెప్పంబడియున్న గుణముల వసెఆకె 
యొకస్థలమునకు జెచ్చికొనుటకు ఏ లున్నను అట్లు తెచ్చికొనవలసినంత 
పని లేదు. ఎచ్చట చజెప్పుయబడినగుణములతో నచ్చటనే కార్టనిర్తార్షయా 
మగును. *ఈబేపత నుపాసింపుము అనిన వెంటనే “ఎ ట్లుపాసింపయల 

యాను?” అని ప్రశ్న వచ్చును. దానికి నుత్తరముగా నచ్చటనే కొన్ని గాలా 
ములు చెప్పండి యున్నవి కదా! బక నధికగుణములతోం బని మేమి? జని 
యుండిన నవి కూడ నచ్చటనే చెప్పాంబడి యుండనచ్చును కదా! “ఉపా న 

యొక్క_టియే కావున సరశాఖలయందు. జెప్పబడియున్న గుణము లావున 
ప్ర, త్వేక ముగ నొక్కాక్కశాఖయందలి యుపాసనకును సంబంధించీ రను ౦ 
డవలయు ననుట యు_క్టియు క్షము కదా!” అనియెద వేమొ యట్లు కుజ 
నక్క_జ లేదు, సర్వగుణములు నొకొ_క్కదానికి సంబంధించియే యున్న్న ను 
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న్పళాఖ యందు (ఉసాసస శౌప్పంబడియున్న ఇాఖయందు) "ెప్పంబడీ 

యున్న గుములతో "నే ధ్యానించువారికి నాయుపాస్య'జేనత సర్జుఫలముల 
నొసంగు ననవచ్చువు. నిత్య నై మి త్తికాదికర ర్శలయం ద నేకవిధులు విధింపం 
బడి యున్నను శే క  నైనుసారముగం నాన్ని టిని మాత్రమే యవలందిం 

చినను పూర్మ ఫలము కలుగునని వూర్వమిమాంసాశో ప్ర మున సీబాం 

తము చేయణుడి యున్నది కదా! ఇట్లు కాదుళయావజ్జీవ మగ్నిహోత్ర, ౦ 
జుహూుుఎయాత్ ” “జీవ మున్న ౦తవజుకు సాయం హ్రైతే?కాలములయందు 

అగ్ని నో త్రము నాచరింపవలయును. అని “జేదమునందు అగ్ని 

నలో త్యాదుం న" షకాబికయములుగ విధింపంబడి యుండుటచేతశను, పురు 

షునకు సర్వకాలములయందును శ. క్ర యొక్కొ_తీరున నుండక పోవుటచేశను, 

వార్భకషమునందు కర్చపిఘుల నన్ని టి నవలంబించుసామర్థ స్ ముండ 

దనుట నిస్పంశ యమే యగటచవేతను “కొన్నివిధులను మాత్రమే యవ 
లంబించినను కర్తలు ఫలము నొసంగును అని కల్పింపవలసి వచ్చినది. 
ఇచ్చట నిట్లు కళ్సించుటకు గారణము తేదు కదా!” అనియెద వేము 

యట్లు కాదు, సర్వగుణముల (తి శాఖలోసికిని తెచ్చికొనవలయు ననిన 

నాగుణమ,లు గూడ నచ్చ ప టచ్చటనే చెప్పంబడియుండవచ్చును కదా! అట్లు 

వెప్పంబడి యుండలేదు. కావుననే యిట్లు (ఎచ్చటిగుణములతో నచ్చటనే 

సంఘఫూర్మపులము గలుగు నన్ఫ నర్గ గృయింపవలసి వచ్చినది. కావున నీవిచారము 

నలన (సర్వళాఖలయందు సుపాసన లొక్కటియే యనువిచారమువలన) 
అ, యాజనము శేదు. 

అ-3. పాొ-౩. 'సరా-%, 

అవతారిగ:.....అనిన సీపూరపశమును ఖండింపుచు వూరాషధి 

కగణసీర్ధాంతమునకు, గంపులమును శెప్వూచున్నా (డుం 

౩౬౫. ఉఆపసంహో రోఒన్ధాభేదా ద్విధిశేషవ 

తమానె చ, ౩,8, ౫. 

తాయ యధిక్రణమునందో ఉపాసన లన్ని శొఖలయందు నేక్ర 

తూపమునీ యని సిద్దాంతము చేయంబడి యున్నది. ఈ కారణమువలన 
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సమాననుగునిద్యయందు స్వ శాఖయండద లిగుణముల కే కాక నన్హ శాఖయం 
దలిగుణములను. గూడ నుపసంహోరము శేసికొనుట యు కము, "జీవత 
రెండుస్టబములయందు నొక్క_టియే; ఒక స్థలమున నల్పముగాను మజీయొక్ 

స్థలమున నధికముగాను గుణములు వర్షి చేయుడి యున్నను వానికిం ట్ర యో 

జనభేద మునక త్రము చేదు, రెండుస్థలములయందును అవి (గుణములు 

యేకవిద్యకు నేక 'జీవతీకు మాత్రమే సంబంధించి యీకఫలమునకు సాధక 
మువై యున్నవి కదా! ఇంక పోని నితరస్థలనులలోనికి నుపసంహారించూ 

కొసవలయు ననిన నిం దయు క్ల మేది కలదు? ఉపాసనలు పరస్పరభీన్న మూ 

బగునేని యప్పుడు వానికి సంబంధించినగుణములును భిన్నములే యగుటే 
నుపసంనోరనునకు రాను కాని యిప్తూ జాదోవము లేదు కదా! కరి 

కాండయందును అగ్ని హోతాదులకు ననేక శొఖలయం దచేకవిధములు౫ 

గుణములు చెప్పలుడి యున్నను కర్మమాత్ర, మొక్కటియీ కావున గుణమూ 
లన్నియు. బ్రసీకాఖలోనికి 'బెచ్చుకొనంబడుచున్నవి. కావున నెట్లును ఒక 
స్థలమునందల్ గణముల మణియొక స్థల మునకు జెచ్చికొనవలయు ననూ 

నేద్దాంత ముంగీయు యు క్రియు ర్త ము, 

3. అన్య థాత్వాధిక రణము, 

విమయముు సంగతి సం దేవహాము:బృహదారణ్యకో పనివత్వూ 
నందు ప్రథమాధ్యాయమున మూండవక్రూ, హ్మణమునందు ఉద్దీథవిడర్హ 
వర్ణి ంపంపడి యున్న ది. జీవునకు సంతానరూవములై సాత్విక తామసచి _ శక త్ే 
వృత్తులు జనించుచున్నపి క చా! ఇవ్ క్ర క నుముగ కవానురళ బములత్ో 

జెప్పంబడి యున్నవి. అజ్ఞాన మనాది మగుటచే అన్నయనియే కానన 
నడుమ జనించునది యగుటచే త్మ్లుం డనియు వర్శింపంబడినదిం జ్ఞానము 
సొత్చొకవృ లి గావున జేవతలు చిన్న వా రనియు అజ్ఞానము తామసవృ తి 
కావున రాతనులు "సిద్దవా రనియు వర్ణింప(బడి యున్న ది. ఒక్కసమ ఆడ 
మున సాతిషకవృత్తులు జనించి తామసనృత్తల నడంచుటయు మణియొక న ము 
యమున ఆతామసప్ఫృత్తు లభివృద్ధ మై యె సాత్వీకనృత్తుల నడంచుటయు ప కట్ల 

మీసీద్ధము కావున సిడి యే జేసానురయాద్ధముగా వర్మి ౦పంబడి యున్న డా 
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కెట్లు ఆక్ద లును రాతనులును పరన్సరము వ్రైరమును. బూని కలవరం 

బడు శు న్ను ను గుయమున నాచేవతలు చ్యోతిస్టోమయాగముచే రాకునుల 

సరా శాలు అ వ జూదిరట. ఉన్రీథ నునుసామజేనభాగ మును జపించుటచే 

తమకు చా యేనుల జయించునామస్థ వ్ర్ము కలుగు నసి సిశ్చయించిరట, పిదప 

సావ్వు,భానమిున క్రై వాగాదీం ద్రియముల నియోగింపుగా నవి మొట్టమొ 

దలు చ్వ్రాగవగ నే గానము చేసికట. పిరి ప్రయత్న మును రాతను లెజశింగి 

రవనాజ తభూాగాదుల హౌధింపంగా నవి యాగానమును పరిత్యజించి విపరీత 

ముగా ౮న ర్తింప నారంభించె నట, పిదప నా'బేవగలు ముఖ్య ప్రాణము 

(ప్రాణా యావ) న'క్లీ ప్రార్థింపంగా. నది గానము చేయుచు గాతును 

తెల శక ఎవ్హరాకున్నించినకు నిణునవేనట. ఆగాతునునే పద్ద రాలి! "జేగముణో 

నున్నా క్రాన నవిట్లిపిళ్తలవ ప ధ్వంసము నొందింట, ఈ కారణమువలన నిళ్చల 

స్థితితో ూాగానము నొ శ్రాయించిన ప్రాణమునే జీపశ లుపాసన గావించిరట, 

ఈక జనయుందు చిప్ప. పండినవాగాదులు త్త తృదభిమాసి జీవతలే యస్ 

నె అంనుజకొనవలయును, దేవీలు కాకుండిన సామగానను నొనర్నుట 

సాధర్వవవా కాదు గదా! నుటీయు ఇాందోనోవ్టపనిష డ్తునందు కు యాకథ యీ 

నంత దాం గ విధముగా గలదు. జీ వానుకబగు యుద్ధము కలిగినప్పుడు వారు 

ఉదడెథో పాససనచే రాతునుల జయింపనెంచి వాగాదులను క్రమముగ నుద్దీథ 

హావ తో నుపాసీంచి వానికి రాఠునులపలన బోధ కరుగగా కట్టక డకు 

స్రాకాతాణు ఇమోాన జేనతి నుపాసించిగసి చెప్పంబడి యున్నది. ఈవిద్యలు "కం 

మును శున్నుములా? యభిన్నమఘులా? యనువివయ మిందు విచారింపం 

బుడంననంు ఎ మొట్ట చుుదటి.యధికరణమున “నామభేయ 'మొగ్కటిగా నుం 

టూ ర లావ Fae వినా లభిన్నము అగును. 27 అని సిద్దాంతము వేయం. బడి 

రకముల లా కొఫున నిచ్చటలచాడ “ఉద్గీథపిద్భ” యనునామ ధేయ మొక్క... 

తే యగుట కీ పీనికిని (డైన: జూపిన నెందునందర్భుములకును) భేవము 

తక మోమలుయు నని దృష్టాంతసం” తిలో వచ్చుపూర్వపశ ము ని రాకరింపం 

అంరము నవ _ “ఈసందర్భుములకు పరస్పర భీద యు కలదు” అనువివయము 

స్హక్రాయటెము చయంబడును* + 
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ఆ._.3 తి పొ-8 ళి సరా-౬, 

అవ తౌరికః._ఈసిదాంతీమును సాపిం చుటనె. ముటముద కే 
థి ౬ 

సూత్రమున నావే పససమాధానములతోం బూూర్వప సవ మును స్థాపించు 
చున్నాడు. 

3౬౬. అన్య థాత్వం శ్రబ్లా దితి చే నా 

విశహిల్, ౩. ౩. ౬. 
తాత్పర్యము, వేదాంతివూరగ్గవశు ము: పైనజూవిన సందర్భ 

ములు రెండు నొక్కటియే యనుట యు కము శాదు. వానియందు 
భేదము గానవచ్చుచున్న ది.బృహదారణ్యకో వనిమత్తునందు “త్వం న ఉడ్తా 
యి” “ఓప్రాణాభిమానిచేవతా నీవు వూకొజకు సొమగానమును గావిం 
వుము” అన్ ప్రాణము సామగానక్ ర్రయణగాం జెప్పంబడి యున్నది. ఇాందో 

న్యోపనిషత్తునర దన్న నో “త త ముద్దీథ ముపాసాంచ క్రి రే” “ఆజేవతలు 
ఆముఖ్య ప్రాణ మును ఉద్లీధరాపముతో నుపాసించిరి* అని ప్రాణ ముద్ 
థరూపము కలదిగాశే "చెప్పంబడి యున్న ది. ఈళ₹ెంటికిని పరస్పరభేడాము 

కలదు కదా! ఈకారణమువలన విద్య లొక్కటి కానేరవు. 

పూర్వవథీ,చే జేయంబడిన సిద్దాంతము:---ఇట్లు చెప్పుట సరికాదుం 
ఇంతమా శ్రమువలన నావిద్యలకు గలిగినమెక్యమునేకు భంగముకలు గే 

రదు, ఈరక (వినయమునందుమా త్రము తారతమ్యుమున్నను అజేకవిమ 
యములు రెంటియందును సమొనములుగ'నే యున్నవి, రెండుపనిషతంల 

యందును చేవానురయుద్ద మే యుషక్రవింపంబడి యున్నది. వాగాద్ం & డ్రి 
య దేవతలే ప్రస్తాపింపంబడి యున్నా క. ఆ బేవతలకు తగినంత సామర్థ వము 
లేకపోవుటచేతను 'రాతనులకు వారు లోంబడుటచేతను వారిని విడిచి 
ప్రాణము నాశ్రయించి తీత్చహాయమువే చేవతలు రావనుల గెలిచి రను 

ట్యు రెండుపనివ త్తులయందును సమానముగనే యున్నది. మఆిదయు 
సామగానక రంగా ప్రాణమును నిథైేశించిన బృవాచారణ్యకోపనివమత్తునం భు 
నాడ “వవ ఉ వా ఉద్దీథః” “ఈప్రాణవాయువే యుద్లీథ ము” ఆని 

ప్రాణో ద్దీథముల కభేదము 'కూడం జె్పంబడి యున్న ది, ఇట్టి సరస్సరవిరోధ 
పన్న ను ఆబ్బృవాడారణ్యకోపనివత్తునందు జెప్పంబడినవిద్య రొక $63 యీ 
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యని నిర్సివాదముగ గహించుచున్నారు కణా! ఇక కాందోగ్యమునం 
దలివిద్వను దానితో శేకముగ గ్రహించుటకు సంశయ మేమి ? ఛాందో 
గోష్టసనిషతునందు కలగని చెన్న బడినవిరో ధము కూడ సిదియే కదా! 
కావున నెట్లును ఈవిద్గలు"రెండు నొక్కటియి, ఇాందోగ్యోపనిషత్తునం 

దును ప్రాణో ద్రీథముల కభినను ఇప్పబడి యున్నను “ప్రాణ ముద్రాన 

కర్తా (సామగానము నొచరించునది)” యని లతుణావృ్సిచే నిర్ణయింప 
వచ్చును. 

ఆఅ_.36. పొ-3,. సూ-౭. 
“A ఇ జ ఉట న్ . అవతారిక: ఇట్లు వచ్చిన వూర్వ్రవతుమును సద్భుష్టాంతముగ 

ఖండించి "పి జూపంట పి నస్ట్రిలగు పంస్పరఖీదము కలదని, చెప్పుచున్నా (డు. 
క న... 

౩౬౭. న వాప్తకరణభదా శ్పరొవరీయ 

స్వాదివత్ . 8. ౩. ౭. 
Bn 9" 

₹న్సస్యము:--- పై పూర్పపకుము యుక్త మైనది కాదు. ఈవి 

దః అిభిన్నః్ 121 కా జేరవ్రం.. ఒక దాసయందు జెప్పంబడియున్న గుణ 

ములు. కెండవనాసికి గలుగ నేరవుం వీని యుషక్తృమములు పరస్పరభీన్న 

మలై యున్నవి ఉపాస్ట జీవగలును భీన్ను అయ్యే యున్నారు, 'భొందో 
న్యోపనిముత్తునందు ప్ర వఐకరణారంభముస “ఓ ము శే దశర ముద్లీథ మువొా 

సగ” “నా వాము వేదముసందు ఉ్న్ర్థ మనునొకఖాగము గలదు, ఆ భాగమునకు 

నవయవప మగు ప్రణవము నే యుపాసన వీయవలయును” అని యాగంభించి 
గళము 0 కారమే స్య ప్రపంచమునకును సారభూత మైనది.” అనితద్వి కే 

మము నభివర్తించి మజల 'ప్వతీయఖండమునందు చానినే వ్రస్తాపించి "జీవా 

సురశ థను జెప్పి కట్లకడకు “వ్రాణ ముద్దీథ ముపాసాంచ శ్ర శ్రే? అని యా 

శూ ౧ కార మునుడు ప్రాణదృష్ట్ నుండవలయు నని బోధింపంబడి యున్న గం 

బృహా డొన: ఖ్ఞకోపనిషస్తేనం దన్ననొ యాూద్ద థ మునుగూర్చియే పప్పంబడ్ 

యున్నను తదవయన మగునోం కారమును గూర్చీ మాత్రమే చెప్పంబడె 

ననుటకు న"భొాగము లేదు ఆ యోంశారమునందు వొాణద్భష్టే నుంపనబయు 

నని జెప్పంబడినట్టు సిర యించుటకును థోక్ళయు కాదు, ‘ ప్రాణము సామగాన 
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'క_గియనువివయ నుచ్చట నిర్భయింపయబడినట్లు స్పష్ట మగుచున్నది కదా! 

కావున నీవిద్యలకు నె క్ణిమును భావించుటకు చెట్టును వీలు లేదు. ఛాం 
దోగ్యోపనిషత్తునందు ఉద్రీధావయవనము మాత్రమే ప్రాణరూపముతో 
నుపాస్టము; బృహాదారణ్యకోపనివత్తునందు ఉద్దీథక ర్హయే ప్రాణరూప 

ముతో నుపానుక్టండు. భాందోగోనపనిమత్తునందు అవయవమునుంగార్చి 
మా త్రమే చెప్పంబడియయున్న డీ; బృవాదారణ్యకోపనిమతునందు సొమవేజ 

భాగమును సర్వమును గృహీంచి చెప్పబడి యున్నది, 

నుటియు ఛాందోగోన్టపనిషత్తునందు గలశ్రుతికి బృవాదారణషకోే 

పనివళ్తున కనుకూలముగ నర్భనును కల్పించిన నుషక్రమోపసంహారము 

లకు విరోధము వచ్చును. ఉవక్రమ ను ఓంకారోషాసనామా త్ర వివయ మం 

యుండ నుపసంహారము సామగానక ర్తృ్భృపరమై యుండుట యెట్లు సంభ 

వించును? కల్పింప:బడినయర్థమున కైనను చక్కనియవకాళము బీడు; 

నిరర్ధకముగ _"అభిథానృ త్తీచే వచ్చుచున్న యర్థమును వదలి లకుణా 

వృత్తి నా శ్హాయింపనల యును కదా! కావున నెట్లుమూచినను ఈ చెండు 

విద్యలు నభిన్న ములు కొ నేరవు, అర్ధ వాదరూపసు లై సోతాత్యృకము మై 

యున్న యనేకవివయము లభిన్నములై్లై యుండినను ముఖ్బనులగు జే వ 

త్లు భిన్ను లై యుండ విద్వ లభిన్న ము లనుట యెట్లు? “బృహూడారణప్రై 

కోపనివత్తునందును స్రాణోద్దీథ ముల కభేదము చెప్పండి యున్నది క దాక 

అనియెద జేమెొ. అచ్చట ప్రాణములకు సర్వ వా్యాపకత్వమును జబోపం చు 

టకై యట్లు చెప్పబడెను ఆచ్చట గాడ నుద్దీథ శబ్దము సము గ వేద భాగ 

మును ఇప్పునదియేకాని భాందోగోస్టపనివత్తునందువలె ప్రణవమును 

మూత్రము చెప్పునదికొదు. కావున సీరెండువిద్భలకును నిర్వివాదముూగ 

జారతీమ్యుము కలదు, 

“2 ట్రుయిన బృహడారణ్యకో పనివత్తునందలివిద్భనే భాందోనోవ్రైవ 

నిషత్తునకు ననుకూలముగ  సమన్వయింవవచ్చును. ప్రాణ మవేతనవంి 

కావున దానికి సామగానము'చేయుసామర్థ స్థిము లేదు ఉద్దీథముకూడ నే 

తనమే'కావున ప్రాణ మొక వేళ తదూి)పముతో నుండిన నుండవచ్చును.” 
టో 

గొ అభిధావృ క్తి యన6గా శబ్బమునుండి స్వకేంత్రీేమా గా న్ఫురించునర్గ మను 

శలికికొనుట. ఇటు తెలిసీకొనుటకే ప్రృయోగింపంబడుపదము వాచక నునిదనలు కాని 
య Cn 

వ్యాపొర మభిధ యనియు. జెప్పంబడును, 
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అనియెగవేమో అది యా క్తము శాదు. వా స్తవస్థితిలో నాప్రాణమునకు 
స్వాభావి॥న ముగ నీళూపమును ఉండుటకు ఏ్చు దు అది 'యుద్దీథము 

గాంగాని గత్కు ర్రగాలాని కూడ నుండదు. గొండుభాపములును దానికి 
నుపానన గ్థమె సన్పింపంుడిన? ఏయే ఇ ట్ర్లగుటచే చేది యైన నొక్కటియ్ 
యగును. మజియు సామగానసు వేయు వారు ప్రా ఇళ క్రితోనే యాగానము 
నాచగింహుచున్న్నారు. కావున ప్రాణమే గానక క యని రకాపచారికముగ 
జెప్పంబడవచ్చును. వ్రాణముచేకున్న వాగిం ద్రియము గాని మణీ మయేుయిం 

దియముణ గాని స్తన ర్థింపవ్ర కదా! “వాచా చ హ్యేవ స ప్రాణీన 
చోదగాయః 2 “జయుచ్లాశ (సామ గానముచేయునవాండు) వాగింద్ర డ్రైయ 
ముతా వ్రాణముతో ను గానము వేసిను అని శ్రుతియు సీవిషయ 
మును (తగననో యమునే సామగానము జరుగు గసేనువివయమును) 
భోధింసాగున్న ది. ఈర ఆమునలన ప్రాణమును సావుగానక రగా జెప్పు 

టనలన వికోధను లేను. శాఛ్రన స చూచినను ఈవిద్యలు రెండు 
సేకములం గోవ 

శఈవివయమున గర్శకాండయందు దృష్టాంతము కలదు, అమా 

వాస్సయందు, శీయంబడనపిసినయిప్టిని ఇవ్రాసందర్భమునం బ్ర అ నాదము 

వలన గలిగిన ళాలాత క్ర ను మునకు ప్రాయశ్చి + గముగా నొకవిధ చెప్పబడి 

యాన్నది. “ పేధా తండులా న్విభ జే జ్వే వ మధ్యమాః న్యు స్తా నగ్న యీ 
దాతేే ఫురోజాక మాక పాలం కు ర్యాత్ ” “బియ్యము మొదలగువావి 
న్పును మమూండుఫాగములుగ విభజించి యందు మధ్యమ మైనభాగమును 

*ఫరోడాశ్; ముగ గల్సిం చీ యెనిమిది భురాకుళ్ల యందునిచి యగ్నికి నొసంగ 
వలయును,” అను నాక్యముచే నావిధి నిర్ల ర యింపంబడి యున్న ది. మజీయు 
పళుసంపద న పీతీంచుపాండు. చేయవరసీన విధిని. గూర్చి 'చెప్పునప్పు 
డును పై ప'గ్సమే యున్నది. ఇట్లు రెండుస్థలములయందు నొక్కు. 

వాక్ళమీ యున్నను వానివానియుప కోనుములు భిన్నము లగుటచే భిన్న 
ముగ నే నీద్గాంగోము వేయ (బడీ యన్న ది. ఒకయాగమునకు నవయవ 

ముగ నొందుట మొట్ట మొడ టిసందర్భమున నున్న వాక్యము ప్రత్యే 

కసధన తెలుససరదని యు స్వతం గ్రముగ నున్నది యగుటచే రెండవనం 

దగ్భుమున సొవాక్టమే ౫ ప, శ్యేక విధిని 'తల్చు నసియును సిద్ధాంకము చేయం 

* ఫరో డా =, పరోనుములయేయుట కుపయోగింపంబడు పిండి. 
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బాను. లక యిచ్చట/హాడ వాక్యచ్భాయ యొక్కటిగనే యున్నను 

ఉపాన్వజేవతలకు భేదము కలదు, కావున విద్యాభేదము. నిర్వ వాద మం? 
గలదు, | 

మటియు ఉవనివతులయందు కూడ సిట్లద్భ ప్లాంత ము కలు. 

ఇాందోనో్వోపనివత్తునం జే యొక్క స్థల మున “ఆకార హా వెభోవ్రి 

జ్యాయా నాళకాశః పరాయణం, స వమ. పరోవరీయా నుద్దీథః న 
ఏపోజఒనంతటి “ఆకాశమే సర్వఘాతములకంకు పెద్దది. “అదియీం 

పరమగతి (మోతుము). శ్రేవ్రములళంకె. శ్రేష్టము. ఆతీతులకంకు 
నతీగను. అదియే యుద్ద్ఫము. ఆదియే ఆద్షంతీములు లేనీడిల” 

అని పరోవరీయ సా సా గ్టదిగుణములతో(వరోవరీయ స స్తర్రమనంగా పరునికంకుః 
బగుంది శే ష్టునికం'కు శేమ్టుంచై. యుండుట) బరమేళ్వరు నుద్దీథమం౫ 
(ఉద్దీథ మొనునద సామ వేద శాఖలలో నొక్క_టి యని యిదినఆి"కే జాసి 

యున్నాము) నుపాసింపవలయునని ఇచెవ్చంబడి యున్నది. ఇక్షు మణీరుంక 
స్థలమున ఆదిత్యాత్సీ పురుషుల నభినర్మించి తత్స ;రూపముతోం బర మే 
శషరు నుద్దీథముగ నుపాసింపుమన్ని చెప్పంబడి యున్నది. ఈలెండును యద్రి 

థోపాసనతే యైనను లెంటియందును పర మేళ్వరుందే యుద్దీథరూవముతో 
థాస్టనింపవలసీన వొ జె నను (ఆవిదష్టిల నుందు) రూపఫఖేస ములు వర్షి ౦ 

బడి యుండుటచే విద్యలకు పరస్పరభేదము కలుగును. ఇది సిద్ధాంత మాసు 
నవీవయము. ' ఖే ప్రస్తుత నందర్భ ములకు గూడ బరన్సర భేదసు కలు 

దనుటయే సిద్దాంతము, 

3౬౮. సంజ్ఞాత EN త దుక మసి తు త దది. 

cn 5 ౮. 

తాశ్చర్యను పూర్వపతుమువ--ఇట్లయినను రెంటికిని సే రొక్కా_ఉకి 

౫జే యున్నది. 'జేవానురయుద్దమును వర్ణించుట మొదలగుధర నములు 
గూడ ఛాలావజకు సమానములుగ నే యున్నవి. 
విమయమున భేదమున్నను విద్య లభిన్నములే. 

సిద్ధాంతము: ఇట్లు కాదు నొమము లనునవి పరులచే వవవా+-ఠా 

ర్థమై కల్పింపంబడునవి, ఇతరవిచార మేదియు లేక శేవల మానావువముఎల 

శావున నొకళకానాగ 



టహ్మనూ,త్రార్ధచం ద్రిక - వాష్టప్తస్టధికరణముం ర. 103 

నొ శో , యిం సెమీ భిన్న ప గగార్థ ములకు నభేననమును సాధింపంబూనుట మెంత 

వ్య్టనినము ! 2 గుణాభేదమును గూర్చియు మున్నే వివరించి యున్నాము 
ఉపాననలకు పృధానాంగ మగునుపాస్వజేవతయే. భేదించి యుండ కేవ 
బము బహిరంగవబు. అగుకొన్నికొన్ని యిర్థవాద ములు నమానముగ 

నున్నంశమా ని మున బృగొగాజనము లే దని ని యించి యున్నాము. భే 

దము గలదని! నిర్గ్ణయింపంబడిన యుపాననలకు గూడ నామభేయ మొ 

క్కోకీకిగా నుండుట గానన చ్చుచున్నది. పరోవరీయ స్తా గ్రిదిగుణములతోను 
అదిత్యాతీ ఫరువ గూసము గో ను పర మేళ్య్తురో పాసనను చెప్పు కెండు 

విశ్నణకం నుద్రీథవిదర్టి లనియే నామభేయ మని యిదివజికే చెప్పియున్నా 
ము ఇంతీమా గే, శ మీగాక నొక్క_శొఖయందు జెప్పంబడిన ఏిద్టిలస్ని యు 

నాసౌఖయొక్క నామ 'భేతయముణోనే ఏలువంబడుచు నున్నవి. ఇట్ల టగుటచే 

నన్నిస్థగనులయందును విచారమే యావశ్యోకము కాని శేవలనావుమా శ్ర, శ 
మువలీస ట్ర యోజనము లేదు. విచారించి చేయంబడిన నిర్హ యంబునో 

నామ భీయరబులును కూడ బరన్పరానుకూలము లగుణేని యిప్పుడు 

నిద్రలకు గలుగుపరన్వగాభీదములకు నామధేయము కూడ నొక కారణ 

మైన సగులాక. సంకగ్తవిద్భ్య మొదలగస్థలములయం దిశ్తు యున్నది. 

ఖాఫున నెట్టుయూచినను పృన్గుతవిద్యలకు నభేదచు లేదు. 

బం వ్యా ప్త్వధిక రణము, 

విషయము, నంగగులు:=“వూ ర్వాధికరణమున “ఓ మి ల్యేత 

దశర ముడ్లీథ మసాసీతి “ఉద్దీథ మనుసానువేదభాగముయొక్క యవ 

యన మగునోంకారము నుపాసన చేయవలయును” అను వాగ్యముయొక్క 

యర్ధమును విచారింపక యీ భాందోగ్యోపనివత్తునందలి యుద్దీథవిద్య 

లృహాదారణ్యకో వనివత్వునందలి యుద్దీథ ఏద్యకంబు భిన్న మని సిద్ధాం 

నము తేయంబడియున్న స అద యు కృమ్ముకాదుం ఆవాకష్టమునకు నెట్లయిన 

నస లును. చెబ్సవ చును. ఇ ట్లయిన " పూర్వసిద్ధాంకేము నిలువదు.” అని 

యాల పసంగతితో వచ్చుపూర్య్వవతు మాయధికరణమున నిరాకరింపం 

బడును; ఉగ్లీథవిద్యోప క్రమ వా ఇ్యార్టము న్ నిర రయింప్యబడును, 
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134 ద్రహ్యానూత్రములు, అ-౨. పారి, నూ=౮. 

నంశ యముపూర్వపకు.ము:---వై యుప క్షవావాక్ళమునందు “అఆ 
తరం ఉద్దీథంి” అనురెండువదములును "వకవిభ కీతో నున్నవి. బ్ర ట్లుం 
డుటవలన 'నజేకవిధములుగ నొ వాకష్టము నన్గాయించుటకు ఫీ లగుచున్న దెం 
లోకమున నథ్యాసమును. గాని యపవాదమునుం గాని యభేవమును౯ 
గాని విశేవణవి శేవభావమును గాని వర్లించునప్పు డిల్లి ప, రెకాగణముూ 
గానవచ్చుచున్నది. ప్ర న్తుతవాకమున నిం చేయర్థ ముద్దేశింపంటజెనో తెలి 
యకున్న ది. అభాక్టిసమినం గ నొక్కచానిని మజీయొకటైటిగా కావంచుటుంఎ 

6 సాపు. టి హేత్యుపానీళి “నామధేయమును పర బహృమునుంగా నుపా 

సింపవలయును. 0) అను వెొందలగు వాకస్టములయం “పేయర్థ ము హ్షైశించం 

బడెను, ఈయుసాననథందు నామచేయమునే బ్రవ్మామునోలా భాకుం 
తురు, ఈయభధ్యాసమునందు ఒక పదార్థమును వుజీయుకదానినింగా భావిల 

చినను ఉపాసనార్థమై యట్లు ఛావించుటయే గాని యూఖఫావనవలన పడా 
ర్థజ్ఞానము నశింబేదు. నామభేయమును బ్రహృనునుగా భావించినను 

గే నామభేయముూఅనుతలంపు ఆభావనవలసన  సొలంగదు కదా! వతిము 
మొదలగుడానిని విష్ణ్వూదిరూపములతో భావించుటయు నఛాన్టసమే 
అప్పుడును విమ్దుభావన యున్నను (పతిమూబుద్ది తొలంగదు కజా! ప నూ 

VU gare. 

శవాక్ళమునందును ఈయధ్య్యాసమే యు చ్రేశీంపలుడి యుండినయడశ౭ు 

శీం'కొరమున నుద్దీభ బుద్ధియో ఉద్దీథ మున నోంకార బుద్ధియోా యుంపవల 

యునసి నిర్దయింపంబడే యుండవలయును, అఆఅవపవాదమవమునంగా “హాయ 

నొఠపచార్థమునందు మజీయొక్ 'పదార్థరూపమును భావించుట యీ గాని 
యిం దాభొావనచే మొట్ట మొదట “ బూర్వపదార్థజ్థునము నరకించున్త 

పిదప యథార్థజ్ఞానము జనింపంగానే యారోకిత పదార్థభావన యడల. 

గును. వందు “మొదటిదానికి (ఆరోవితవడార్థభావనచే య థార్థజ్ఞానముం 

నకించుటకు) నారోప మనియు రెండవదానికి (విణారమువలేన? గాని 

పరభోధనలనగాని  యథార్థజ్ఞానము కలుగలానే యారోవితవదార్థ 

స్వరాపము నించుటకు) నపవాడ మనియు వేరు. ముత్యపుచిప్పును 
చూచినప్పుడు దానియందు భ్రాంతివలన రజతబుద్ధి యుదయింపంలాగా న్ 
“ఇది ముత్వపుచిప్ప యను యభార్థజ్ఞానము తేకపోవున్యూ ఇదియీ ఆయా 
రోపము. వీదస పరులయుప జేశముసలన “లది వెండి కాదు ముతీ ట్ట వు 

చివ” అనుయ థార్థజ్ఞానము కలుగంగానే రజతభ్యాంతి తొలంగున్యు ఇది 



బ్రహనూ శ్రార్భ చం ద్రిక - వ్యా ప్పష్టధికరణము, ర igo 

యు యపవాదము, ఇట్టి యపవాదమే పన్తుత వాక్టమున ను శ్రైశింపంబడీ 
యుండు నేనియు నతురో ద్దీథజ్ఞానములలో నేదియో యొక్కటి మాత్ర మే 

లీ 

ప్రృభానము కావలసి వచ్చును. ఐక మూడవపతు. మందజుకును తెలిసిన 

దియే. ఆపకుము న్నాశ్ర్రయించిన నోంకారో ద్రీథ ములకు భేడమే కలుగదు* 

“అభేదమును చెప్పపలసినప్పుడు ఒక్కపదమునుమా త్ర మే ప్రయోగించిన 

జాలును,. అప్పుడు కెండుపదముల నేల ద్రై యోగింవనలయును” అసియెద 

వే మొ ఆట్టి ప యోగములు గూడ ననేకములు గలవు, వాన్టెఖాన్టనాదుల 

యందు అర్థ మును వినరింవనలసివచ్చి నపుడు సమానాక మగురెంగవపద 

మును వ యోగించుట నవాజము. ఇతరస్థలములయందును విశేపాంశము 

లను తెలువవలసివచ్చినప్ప డిట్లి ప్రయోగ ములు తరుచుగా గానవచ్చుచునే 

యున్న ఏ. శొవున నావొక్యముచే నీయర్లము కూడ ను శ్రైశింపంయడియే 

యుండవచ్చును.ఇక నాల్లవపకు యును వివరింపవలసినయంళ మెదియు లేదు, 

వి శేవ.ణావిశేనుక్టముళు రెండు నొక్కవిభ_క్రియం బే యుండవలయు ననుట 

సరస్టజనవిదితీ నుగునిషవయ ముక దా! కావున నిదియు నావాకష్టమునకు నుట్దే 

శము కావచ్చును. ఇట్లు నాలు గర్భములు సమానబలములై వృన_క్తించు 

చుండ చేసిని నిర్హయింసవలయును, ఎట్లు వేయుట్లకును సాధనములు 

చేను, సర్పమును సంశయాస్పదముగ నే యున్న ది, 

అ-౩. పా-8, 'సరా-కా. 

అవతారిక !===అనిన వీయధికరణముచే నీనంకేయమును నివారించు 

చున్నాడు 

౬E. వ్యా ER చనుం
జసనం. 5, « = 

తాత్పర్య యు ఇట్లు ఉప క్ర మవా కాస్టిర్ధనిర్మాయ మున నంకయిం
ప 

వలసీనపని లేదు. ఇచ్చట మొట్ట మొదటి చుదాండుప క్షు ములలో జీని నంగీ 

గరించినను దోవము తప్పదు, నొల్బవపతుమే. శ్రుతికి నుద్రేకము. అకు 

రో ద్రీథపదచులకు విశేవష్టినిశేవణభాన మే శ్రుతిచే ను వ్రైశింపంబడెనుం. 

ఈం కొరము వేదమున నన్నిస్త్లల ములయందును గానవచ్చుచున్నది. 

కావున నుపాసనార్థమై గై కొనవలసిన 
సాూాం కార మేది యని సంశే యము 

కలుగును; దానిని సిర యించుట క్రై యుద్రీథపదము ప్రయోగింపంబడెను 
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“ఇచ్చట యుపాననశకై సామవేదమునందలి యుద్దీథమను భాగమునకు 
నవయవ మగునోంకారమే యుపాననార్థ మై గహీంపబడవలయును” 
ఆగని నిర్గ యింపంబబెను, 

ఇట్లు కాక మొట్టమొదటి దగునధ్యాసపత్ము నంగీకరించిన చో 
పూరోస్టు త్తరవిళోఢధము “వచ్చును, ఒకపదార్ధమునందు మతియొకపదార్హ 
మును భావించుటయె కదా యధభ్యాానము, "అప్పూడు వపదడార్లము మంతీ 
రయొయుకపడారమునందు భావింవంబడునో యావదాగ్గమును దెల్పుశ బ్ఞము 
లతుణావృత్తిచే నన్వయింపంబడవలసి వచ్చును. * క (బ్రహ్మచారి సింవామూు 
వంటివాడు” అనునప్పూడు బ్రవ్మాణారియందు సింవాభావేన యుప జేళొం 

పంబడెను.  సింహాపదంబును 'ప్రత్యథసింహామును జెప్పునదిగా గాక 
గాంభీర్యా దిగుణముల వూ త్ మే జెప్పునదిగా లత్సీణావృ త్తిచే ననీయిం వ 

బజెను కదా! 9శ్తే ఓం కారేమున నుద్దీథబుద్ది యుప జేశింవయబుడిన దో 
నుద్దీథశ'బ్ద బమునకుగాని యుద్దీభ మున నోంకారజుది యుప బేశింపంబడినచో 

నోంశారమునక్షుగాని లక్షణావృ త్రి తి నంగీకరించి ీకవలయును. ఇ్రంతమాాం 

త్రమే కాదు. అప్పుడే యుపాసనకు ప, త్యేకఫలమును కల్పింపవలయును = 
గ్గ శుతియం చే ఉప్పాననాంతమున ఫలము చెప్పబడెను కదా!” యని 
యెదవేమొ ఆఫలము ప్రాణదృన్టీచే జేయంబకు నోంకారోపాననకు పుల 
మేకాని యుద్దీథదృష్టి తో జేయంబడునుపాననకు ఫలము కాదు ఓంకార 

దృష్టీచే నాచరింపంబడు నుద్దీథో పాస సనకు ఫలము కాదని నుటీయొక నా౭౨౮ 

చెప్పవలయునా ? ఈకారణమువలన నధ్యానపతీ ము నాశృయించుటు 

యెట్లును యుక్రియు కము కానేరదు, 

ఇశ్తు ఆపవాదపక్షుము సొశ్రయించినను ఫలమును కొత్తా 

కల్పింపవలసినదియ్, అదియు (ఆయవెవాదంబును) కొంచె మించు మించూ 

అధ్యానముతో సాటి మయొనదియే కడా! “ఇట్లు కాదు. అపవాదమున 
య థార్శజ్లానము వే మిథ్యాజ్ఞాస ము తొలంగును, అదియే చానికి ప్ర రా 

జనము అసియెద వే వెం అదియు కము కాచు, మొట్టమొదట సే నిచ్చట 

మి థా్యాజ్ఞాన మే లేదు. “ఉండవచ్చును” అనిన నది నశింపవలయును కచుూా! 

చూడుడు, ఇం జేజ్జాన మైనను నశించుటకు వీలు కలదా? ఓంకారసప్ప్టయా*ప 
జ్ఞాన ముద్దీథ జ్ఞానముచేతను ఉద్దీథస్వ రా పజ్ఞాన మోంకారజ్ఞానముచేతను 

నభీంచుటకు నెట్టును వీలు లేదుః ఆజ్ఞానములు 'రెండును యథార్థజ్ఞానము తే 
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కదా! ఒక వేళ వానిని భాంతిజ్ఞానము లని సాధించినను అవి నశించుటవలనం 
బురుషులకు మ్ యోజన ముండదు, ఈవాక్ట్టంబును వన్తుస్వరూపమును 

గహార్చి చెప్పునడి కాదు, కావున నెట్లును రెండవపత ము నాత్ర యించుట 

యు యు_క్లికాన్య మే. 

జ్ర మూాంయనప,మీ ము నౌశక్కయించిచూచిన నదియు యు కము 

కాదు. అప్పుడు “అతుగం డేద్దధం” అనురెండుపదములను బ్ర యోగించి 

యాండుట నిరర్థగ మగును, ఒశపదముచేతనే స ర్వార్థంబును సేద మగును 

గ చనా! “పయ” గమొకపేివము నాశ్రయించి పదద్వయ పు పయోగము 

జే కబడెను” అనుటయు సరికాదు. తట్టవి శేషమే మొట్టమొదట లేను. 

ఆదరము ముద లగునగ్థిములయందు సునరు. క్తి గానవచ్చుచు? న్నది గాని 

యిచ్చట సట్లి వేపియును పవ బాగుగ విచారించిన నతరోద్రీథ పదములకు 

సమానార్థము క్రూక సంధ సింపకుు 4 సోన 1అధ్య్యర్యుండు అనువారు 

పఠంచు సణనమునకు న నీంకార మనియే వేకు కలదు కాని యుద్దీథ నుని 

లేదు; నామవేదములోని భాగ మగు నుద్దీథమునకును ఇళ్లు ఆోాంకార 

మను సీం లీడు. ఇట్లుండ రొండు ; సభిన్నార్ధము లగుట యెట్లు ? ఈకారణ 

ముపలన మూండవపబతేము. బొచ్తుగ నే యు కము కాదు. 

ఇ టగుటచే నాల్లనపత్ మగువ శేషణపిశేమ్యభావమే యంగీకరింపః 

బేగం. “రంల రసు "సర్వ వేద వ్యాపక మగుటచే నం చేయూంకారము 

నుపొాసివఐనలయున్ యసి సంశయము రాగా దానిని నిర్హ యించుట కై 

యుదీథణదిసు ప్ర స ఆఊయోగింపంబ టెనుం ఉద్దీథ మనువేరు గలసామవేదభాగ 

మునకు నవయన “సుగునోం 'కారమీ యుపాసనార్హ మని సిర్జ యింపంబజెను” 

అనువివయము మాత్ర మే సిద్దాంతము చేయబడెను ** అధాష్టసపథే, 

మును అతిగా" వ్యల్తి 9 వచ్చుననియే కదా యా శ పించితిరి. ఇచ్చట: గాడ 

లగణాబ్బ త్రీ గలదు. ఉద్రీథ పదము సామవేదభాగమునుంహర్చి చెప్పు 

నది యగుటచే దాస్ యవ చున మగునోంకారమును ప్రత్యతీ ముగం జెప్ప 

సేరదు. లశణొనృ శచీ మాత్రమే కదా ఇెప్పును” అనియెద వేము 

సరయీ, మ *సమిమున నున్నలషణ మగుల నమోపమైనది. సముదాయ 

వాచక మగుపదముచే నందలీయవయనవము నూహీ ంపుచున్నాము. ఇట్టి 

ఈ హోత య మున బు గ్వేదముం జెప్పుచు వనోమమాం చేయువాడు. 

| ఆధ్వర్యుయుఎయళ నన యదు 'ర్వేదనను ఇెప్పువాండు, 
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లవణ నరగిసా ధారణముగ నున్న ది. లోకమున నొకగ్రా కూ హూ 
గృహములు డహింప(బడినచో “ఊకు శాలుచున్నది” అగా బె 
చట వాడుకలో నున్నది. (ఇట్టి వ్యవహారములు నాకో లా" 
మాపతకీమునండలి లతుణ మిగుల సమీపము అధ్యాన వశ జానా 
యాలకుణావృ త్రి మిగుల దూరముగ నున్న ది. అచ్చట నాక ఆం నా 

దానితో నించుక మైనను నంబంధము లేని నుజియొక క ౌడ్డు యు 
పింపవలయును కదా! కావున లకుణానృ త్తి యున్నను హు కాకి 
ములవలన మాసశతమే బలవంత మైనది. కావున “ఉద్ శాన యు 

నోంకారము నుపాసన చేయవలయును” అనుటయే యాపద కృ సు 3 
నకు తాత్పర్యము, 

౫. నర్వాభదాధికరణనాం. 

నీమయను, సందేహము: ---బృవాదారణక్షభా ౨ డో గోప 
యం దున్న పాణసం వాద ములయందు వాక్చకంశ్రో త. మయూనుో' “త్, 

శూ స న! 

క మముగ *వరిన ప తిషసంపదాయతన ప జాతిరూకు మూలా పుల 
UW 91) ఈ లో 
న 

వస్తారా 

* వశిన ప తిన నంపడాయతన ప జాతులు: వళి ఆయను ఇనా 4 
అ లు త్ ళు 

వానసానమా కలది, ప్రతీవాండును మాటలచే సుఖమ? నివి రజల లుం 76 
@ 

వాగిం,దియము వళిష యని శు తియందు చెప్పంబడెను. నముకుము ములు 

తస 5 దాషియ్ శే న గనితంగి నిలుచుటకు దృష్టీ సాధనము క్షోవ్రున నేతేం(క చారు వు 

వర్ధి ౦పయలబటెను. బావ్యావిషయ మాల పరులయభి ప్రైయముల నన్ని అంకెను 

కును తేనయభి ప్రాయము "నెటీంగించి పరులచే నిన సిద్ధిని బొయయుడిు కన నూ 
క. fst 

సాధనము శౌన్రన దానిని సంపచ్చబ్దముచే శ్రుతి వర్మింపుచున్న బె. ఆాను 
యముల చవాగింద్రి యముతోనే చెప్పినను పరుడు శొతవుంబతో్ బు 
వానిని సమకూర్చు గలుగుట. కౌవ్రన పరాఖీ స్రాయముల నెం ములు సిన 
స్వాభీస్టనిర్ధి నొందవలసీనప్పుడు పరునకునుల నాడ శ్రోతృజటేం సాధన మ 
యట్లు వర్శించినది. ఇళ్లు మనస్సు సశ్వేం ది యసృత్స్వులకు నానా ము షే 
కరన మని వర్మింపంబడి యున్నది. సామాన్య నూ? సర్భజంతు ఇవ ఆ కంత 
మగుట శేకన్సు ప్రజాతిళబ్దముతో నభివర్మింపయుడినది. 3 ప రలాముభ్య 
ఛార మగ ప్రాణమునం చవళిన్వ త్యొదు అన్నియు నారోపీంప6౭డ్తొవఖు 
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చి శేవ్య మని చెప్పబడిన ముఖ్య ప్రాణములకు (గూడ నీగుణము లున్నట్లు 
చెప్ప(బడీ యున్నది. స్వేం ద్రియములకును ప్రాణమే యాధారము 
కావున నిం దియములకు గలవళీష్ట్ర త్యాదిగుణము లన్నియు ప్రా పాణమునకుం 

గూడ నున్నట్లు ఇఆప్పంబడెను “య దాగి హాం ఆహం వి ప్రాజస్మి 
తర్షింత ద్వసీష్టోఒసి సి” “నేను వళిష్టరూపముతో నున్నా ననుట యేది 
కలదో అది సేస్వరూపమే, వా న్తవస్థితిలో నీవే వశివ్షత్వగుణము గల 
వాడవు” అను మొదలగు నిం ద్రియవాకములయం దీవిమయము స్పష్ట 
మగుచున్న డి, శామీశకీ బ్రావ్హాణో పనివత్తునందును యో ప్రాణనం వాదము 
కలదు. అందు ప్రాణమునకు జ్యేస్టత్వ శ్రే వ్రత్వగుణములు మాత్రమే 

చెప్పబడెను కాసి "పశిష్టత్వాదిగుణములు చెప్పబడ లేకు. మజీయొక 

గాఖయం దున్న ంావళిష్ట త్వా దిగుణముల కాషీతకీ శ్రాహృణోపనివత్తు 

నందలి కథలోసికి 'జెచ్చికోనవలయునా ? లేదా? యసాసంశేయ మొసం 

దర్భములవలన గలుగును, ఈసుశయ మాయధిశకరణమున నివారింప 

బడును. 

సంగత్కి పూర్యవశుము 3 పూ ర్వాధికరణమున నోంకారోపాస 
ననుగూర్చి విచారించినవూడు ఇతర శాఖలయందలిగుణముల బెచ్చికొన 

నక్కి శేదని సిద్దాంతము చేయంబడి యున్నది. దాని నాశ్రయించి 
ప్రన్తుతాధికరణమునం గూడ నెచ్చటిగుణము లచ్చటనే గ్ర హింపవలయు 

న్ సిదాంతము శేయవలయు ననియు “అధో య వవం విద్వాన్ ప్రాణే 

విశే యనం విదితాష్టి “ఈవిధముగ నెవడు తెలిసికొనునో వాడు 
ప్రాణము శ్వ్వస్టము అని గ్ర హించి” అనుమొదలగు వాక్యఫాగముల 
యందు “వవర=ఈ ప ప్రకారముగ” అని ప్రయోగింపబడి యుంకుటచేతను 
ఆ యేనంశ బ్రము సదిాపమున నున్న గుణాముల ను మాత్ర మే పరామర్శిం 

చునది యగుటచేకను ఎచ్చటిగుణము లచ్చట నరిపోవుననేయును దృష్టాంత 
సంగతితోం బూర్వపయము రాగా నది యీయధికరణమున ని రాకరింవం 

ఖుడును. 

౩౭౦. సర్వాభదా దన్వ్య త్ర తెమే, ౩.3. ౧౦. 

తాత్సర్యమువా-ఇట్లు కాదు. ఛాందోగ్యబ్బవా దారణ్యకోపనిమ 
తులయందు చెప్పబడిన వళివ్ధ త్యాదిగుణములు కాకీ శకీ బ్రావ్మాణప 
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నిమత్తునందలి ప్రాణనంవాదనులోనికి. గూడ జెచ్చికొననలసినని ఆహ్ంం 
ఏలయనిన విదసీయంతేయు నన్ని యుపనివత్తులయందు నొక్కటియి. 
ఛాందోగ్య బృవహదారణ్యకోపనివత్తులయం జేప్తాణసంవాదము వరిం ౬ 
బజెవో ఇ "వీ తకీ చ్రాహణోపనివత్తునందును ఆహ్హాణసంవాద మే వరి రకం 

బాను. అందు ప్రోణమొనకు చ్యేహఘత్య కేవ త్వాదగుణము లెట్లు వర్తి కం 
బజెనో ఇ కామీ కీ చావశోవనివత్తునందున అశ్షు వర్తి ంపంబడెను. “ఇంత 
య్ల? వొణమునకు వళిష్ట తాషదిగుణములు చేప్పంబడలే దనుసిషయు మూ 

తప్పు నీక్కీ_నవి యన్నియు సరోఫపనివతులయందును సమానము ను నే 

యున్న వి. ఇ ట్ల టుండ సానినయము నొకన్థలమునుండీ నుతీయొక స్థల య, 

నకు డెచ్చికొనపలయు నసిన సిరోధ మేమి? 

ధా 

“ఏవంశోబ్దను త్రనసమిాపమాన నున్న దానిని మా త్ మే గపోంచు 

నని చెప్పియుంటిని కదా!” అనియెదవేము. ఇది యథార్థ మే సయినను 
ఆయీనంశబ్దము శనసమిోపమున నున్న పదములచే జెప్పంబడినవానిని 
మాత్ర సు క్ర సందర్భాను సొరముగ బుద్ధియందు నిలిచియున్న దాసిని 

సహీశీము ప నామర్శింపంగలదు. ప్ర ప న్తువుమునందును విద్య యంగ అరుం 

నోక్కుటియ్ గావున బాణసంచాద * మనగానే డానినింూర్చి ఆం ఆము 

స్థలమున నేయేయంళములు చెప్పంబడెనో అవియన్నియు స్మృతికివచ్పును 
గావున నీ యేవంశబ్దము వాని నన్నిటిని పరామర్శించును. 1 అట్లు వరాము 

ర్భింపదని పట్టుపట్టినను మాసిద్ధాంత మునకు భంగము లేదు, ఒక మేళ 

జానీ తకీ శ్రా హ్యణో పనివత్తునం దున్న యేనంశోబ్ద మట్లుచేయకున్నను =భాం 
దోగ్యబ్బహా చారణ్యకోపనివత్తులయం దున్న యీవంశ్ బ్ఞములు సరష్ప గుల 
ములను బరానుర్శించు చున్నవి గజా | ఈకారణమునరినం (బ్రాణనం వాద 

జ్ఞాన మనంగా పశిన్ట తాదిగుణసహిత సర్వగుణజ్ఞానమీ యగును గావున 
నాగము లొక్కస్థల మున జెప్పం-బడకున్నను అచ్చటికి తెద్చికానవలగన్ 

నవియే యగును. శణవంతుండు భిన్ను డు కాకపోయినప్పుడు గుదము? 

లకు మొ క్రము శద మెటనుండి వచ్చును? అభావ మెట్లు కలుగును ? 
ఒక జేళ ముస శౌర్య క్రై రాష్టదిగుణములత ప్రసిద్ధి నొందియున్న వ 

వుండు తనమాహోత్త్మ ఫ్రము నెజుంగని యితర జీశమునకుం బోంచుినను 

ప్రసిద్ధి లేని వాండు మూ త్రమే యగును కాని శౌ ర్యాదివర్టితుండు ఇందు. 

కదా! ఇళ్లు ఒకశొఖయందు ఒకవదార్థమునకు గుణము లధికముూ లంగ 
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జెప్ప బడి నమణతీయుగశాఖతుం దదయు పదారమునకు నన్ని గుణములు 

ఇెప్పంబడకున్నను ఆపడార్థ నుప్రసిద్ధగుణము చ మాత్ర మే యగును కాని 

గణళూన్నము శా జీరదో,. పరిచయే మధీక ముగుకోలది వ్రజీశమునం 
దును మొట్ట మొదట నప స్పసిద్దములుగ నున్న కొర్వథై శ్యామలు క్ర కమ 

లో మముగల © సిద్ధికొందున్లే ట్ర అఆపదార్థముయొక్క-గుణములును శాఖాం 

శోరమునందు ద్ర సిద్ధములు కాకున్న ను విచారణవశమున నుప్రసిద్దము 
లగును, శావ్సన నిర్వి పాదము సమానవిద్భయందు గుణోపసంహారము 

(ఒగ ఖౌాఖయందుం 'జిప్పంబడియున్నవానసిని వతీయొక శాఖలోసికి చొచ్చి 

కొనుట) అవశ్యేముగ నాచరింపంబడ వలసినది యే 

డం ఆనందాధ్యధిక రణము. 

పిష యము: ఇంతే వణుకు గుణము లనలగాా పారమౌర్థికగుణము లే 

యని నాాఖాన్థనము వేయంబడి యున్నది. ఇప్పటివజుకు ప్రాణాద్యుపాస 

నే వగ్ణి ౦పంబడి యున్నను వానికిం గూడ శ్రే త్వాదిగుణములు కల్పీత 

ములే గాని పారమార్గీ గములు కొవనుట స్పష్టమే మైయున్నను సామా 

న్వదృన్లీకి నన్నియు కూరమార్థి కములే యని కేచును. ఇట్లు తోచుట 

నబన పర మేళ ఏగునివినయమున కొంతీసంళశ యము జనించును, ఆయనకు. 

Mr నుపాసనాస్థ్యమై * నంయ'చాామత్వము ముదలగు కొన్ని గుణములు 

చెప్ప టడి యున్న స్వరూపనిర్ష యమునక్రై ఆనందమయ త్వాదిగుణము 

మును వర్మి ంపణబడి యున్న పి. ఇనియస్ని యం సర మేశస్టరుని పారమార్థిక 

గుణయుతే యసియు ని ట్ల్రయిన నాయన నిర్వినేషుండు కానేరం డనియు 

సంశయము ల ను ఈనంశయమును నివారించి స్వాభాప్కా 

స్వాభావిక గుణముల ఏఫాగిం చుట క్రై యీాయధిశరణ మారంభింవంబడు 

చున్న ది. 

సం'జీపాదు పర మేళశ్వరునకు నచేకస్థలములయం దానంద 

మయ త్యొదిగుం ములు వర్షంపంబడి యున్నవి, ఫౌన్నిస్థలములయం దధి 

కముగాను నుతికాన్ని సల ములయం దల్పముగాను వర్ణి ౦వంబడి యున్నవి, 

ఇచ్చట వేయవలసీన కోరఫ్ట బుద్ది! ఎచ్చ టు నెన్ని గుణములు వర్థి ంపజడెనో 
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వానిని మాత్రమే గ్రహింపవలయునా ? లేక నన్నిస్థంములయందు నన్ని 
డిని గ పాంంపవలయునా "” అనుసంశయ మిందు నిరాకదింపంబడును అ 

నంగతిః “వూ రాస్ట్రధికరణమునం బ్రాణము సవిశేమ మగుటచే 

దానిగురా ము లొకస్థలమునుండి మజీయొక స్థల మునకు 'దెచ్చికొనుట లయం 

_కృమే కాని పర మేళ వ్రరుండు నిర్షుణుండగుటచే నీయుపసంహారము యు_క్రషమా 
కాదు. స్వరూప ప్రకాశననునకశై. వ్యా త్ షే యాగుణములు ఇవ్చంబడెను 

కావున నిచ్చటి వచ్చటనే చాలు నని తోచుచున్నది.” అని ప్రత్యుదావా 
రణనంగతితో, బూార్వప పతేము రాగా నడి యిందు నిరాకరింవంబడును= 

పూర్వపక్షము:---ఆనందాదిగుణముల నన్నిటి నన్నిసందర్భముం ఆ 

యందు నుపసంవారించుకొనుటకు వీలు లేదు. సంయద్వామ తాప్ట్రదిగవ ౯2 
ములు నత్యకామ త్వాదిగుణములతో నెట్లు కలిసికొనవో (యీకీభవింవవో) 
అచు ఆనందాదిగుణములును శాఖాంకరమునందు జెప్పంబడియున్న నితద్హి 

త్యాడులతో సంబంధింపవుం సంబంధించుననినచో సంయద్వామతాప్త దం 
లును సత్యకామ;త్వాదులతో సంబంధింపవలయును. గుణవంతుండగప 
పరమేశ ఏరు డంతట నొక్కండుగనే యున్నాడు కదా ! ఈవివయాముూ 

(నంయద్యామత్వనతషకామతాగదులు పరస్పరము సంబంధీంచు ననువివా 

యము మాత్రము మోకు నమ్మకము కాదు కదా! ఇట్లుండ నొనంూా 

దులకు మా? అత్ర మితరశాఖయందు జెప్పంబడీయున్న నిత్యత్వాదుల తో 
నంబంభము కలదని యెట్లు సిద్ధాంతము చేయ౫%లుగుదురు ? చేయకున్న్ను 

పరమేశ్వరన్వరూ వమునా సమ, గ్రముగ నెట్లు బోధింపగలుగుదురు ? 

అ-౩౭. పొ-౩. నూ-౧౧ 

అవ తారిక ;-- అనునీపూర్తుపతము ఖండీంపుచున్నాండుం 

౩౭౧. అన ౦దావయః పథ్ ధానస్య, 
నో 

౨౨ చ, O౧౧. 

తాత్సర్యము: = ఈపూర్వవతుము యు క్రమైనది కాదు వేయు 
ముగు బ్రవ్మ ముక్క్మటియే కావున గుణములు 'భేదింపవు, ఆనంచాది 
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ప 

. 

మ వుం ఆన్ని యు నన్ని స్థలములయందు నువసంవారించుకొ నవలసీనవి 

- ?సగావంతుం డొక్క్యందే మైయుండ గుణములకు భేదము కలుగ 

వసి ము ఊకధికరణమునం దే శే"
ర్వథై రాగ్టీది దృష్రాంతములతో జూపి 

లయను. 
రాలా లు 

ఆ౨=2౭ ఈ పొ © సరా=-౧౨. 

ఆత ౫న తోరిక:ఇ ట్లయిన సంయదాగమకాషది
గుణములును నర్వ 

స్థలములు రాకముందు చుపనంహరించుకొనవలసినవియే 
యగును. శై త్రిరీయోా 

వనివతన్తినందును ఆనందమాయాత్తుని వర్శించినషూడు “త్రస్ష కియ 

చమ్వ విరజ? 
ళ్ క అ 

ఇ అని వరింపంబడీ యున్నది. ఆపి యనీరసా పదు లన్ని 

| 
క్ 

లీ కూ 

యయు మా-క్తం యన్నిస్టలములయందు శపసంవారించుకొనంుడవలసినవి య 

గును. ఇదె మాకు సమ్మతము కాదు కచా 1” అనిన సమాధానము జెప్పు 

యుస్న్మూ ఇడా. 
| 

32౨౨ ఏ యశిర స్వాద్య పా 9 రపదయాప
చ 

ue) ౨ గై సాం 

దౌ హి భేదె. ౩. ౩. ౧౨ 

ఇకా త్పర్యము: కే. త్రిరీయాపనివత్సునందు 
జెప్పంబడిన ప్రియ 

శిరసా వదులు సుటియొకసలమునకు రానేరవు, ఆప్రియాదులు పరన్సరము 

నూట నాటిక భావములు గలవి. 
అనుభ వించువారై సాశ్రయించియు వాసికి 

వృదా య. ఆకుములు గలవు. న్యూనాధికభావంబును వృద్ధికు యంబులును 

Cate ఇముండినచేగాని కలుగ నేరపు. పరమేశ షరునియం దట్టిభేదము లేదు. 

కణూ శీ ఇ నీప్రియాదు లాయనకు నెట్లు సంబంధపడును ? బౌగుగ 

బచాదిం-చిన నివి వర మేశ్వరునిధర్థము లే 
కౌవు* “ఆనందము యో౭_భ్య్య 

సాత్ - రా ౧.౧౫౩౪) అను సలమున “ఈప్రియశిరస్తా పదు లన్నియు 

నానం ద ముయక్ోోశో ధర్మనులే శాని ,బ్రహ్మధర్యములు కావు.” అనువివ 
ఆలీ 

తరుము ను సిద్దాంతము చేసి యున్నాము. ఆసిద్దాంతేమును పట్టిచూచిన 

యు తం ుదుదట సీయ+డేపనును (అవ తారికయందు జూపంబడినయా ర్న 

శాం 

వముంయు చేయుటే ఏీలుశే దు. నుతియు “ఇవి బ్రహ్మధర్య ముల” యని 

నటు కుడిలెనను ప యాజనము లేదు, ఒక-జేళ నవీ యుపాననార్థ మై 
గాసి 

రే ఫొ ఈదటం 
UU) 

qn. 
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వర మేళ రుని గుజుతించుటకై గానీ చెప్పంబడియే యున్నను అవి సరి 

స్థలములలోనికిని రానేరవు. అప్పు డవి వస్తుస్వభావములు కానేరవు కదా ! 
వన్తుస్వభావము తైనచో నెచ్చపెచ్చట నొవన్తువు వస్తావింపంబడునో 
అచ్చటికి నెల్ల నాన్వభావములును రావలసి యాండునుగాని ని 'పురుమప్ర, పయ 

త్న సిద్ధము 'లగుకల్పికవదార్గము లకైల రొవలయును ? వయేసండర్భు 

మున "నంతమాత్ర ము చెప్పంబడియుండునో యచ్చటచ్చట నంతంతమాా 
త్రమే యనువ ర్రరరుచుండును. ఈకారణమువలన నా, పియశిరస్తా పడా 
లుపాసనాళ్థమై షైప్పంబడినవే యెనను అన్ని స్థలములయందు నువసంవోా 

రింపంబడవు, వా _స్తవస్థితిలో వీనివివయమున నంళశయమే జసించుటతకం 

వీలుజేను; పీదాంతేముూ చేయవలసినపనియు చేదు. ఆయినను సూత్రక ర్ 

వీనిని బ బ్రవాధ్ర్మ ములుగా నంగీకరించి యిట్లు సిద్ధాంతమును శపీయాం 

న్నాడు కావున నీన్య్వాయమును నంయ దాగ్టీభుత్వాదిధర, ములవివ ధూ 
ములో నమన్వయించుకొననలయును. అవి యుపాసనార్థమై నిచ్రేశింప ౬ 
బడినవి యగుటచే బ్రహాధర్శము లని నిళ్చయింపంబడి “యున్నవి కణూ 1 
అవియు నుపాస్య చేవత యగు బ్రహ్మా మొక్క-టియే మైనను ఆయా యు = 
క మముల ననుసరించి యుపాసనలు మూ త్రము భీన్న ము లగుటచే నొక 

స్థలమునుండి వుటీయొక స్థల మునకు రానేరవు. ఉపాసనలు భిన్నము ఆ న 

ప్వుడు అందలిధర్ష్మ ములును నియతముగా భిన్న ములే యగుననుట లోక 
ప్రనీద్ధము. ఉప" స్య జీవత మొక్క టియే మొనను తదర్హము లగునుపానును 

భసేలములుగ నుండవచ్చు ననుటయు లోక ప్రసిద్లమే, “ఆప్రభువునకు నిరూ 

వురుసేవకులు గలరు, అం దొక్క_(డు వకఛ త్ర త్ర మేను ధరించియు మీడ 

కొ-(దు వామరము ధరించియు నాతని చీవిందును” అనిన నప్పుడు ఆ జా 
సింపంబడువాండు ప్రభు వొక్కండే మైనను ఉపాసనలు మాత్రము భిన్న 
ములుగ నున్నవి; ఉపాననాథర ము లగుచ క్ర వ ర్తిత్వ ప్ర భళ్వాదులు:యా 

ప్ర ల్యేకములుగనే యున్నవి కదా! సామాన్య ప భువులకుం గూడ బాయ 
రము లుండవచ్చుననియు చ క్రవర్తికింగాని యేకళ శ్ర త ముండదనియు నర్వజుణు 
విదితము. “ఈరెండు నొక[ైనియందుంగాడ నురడవచ్చును గదా!” అడి 

యెద వేము. “ఉపాన్య'జేవత యొక్క_ండేమెనను ఆతనిధర్శములలో న * 
క్కొకదానినే బ్ర క్యేకముగా గ్రహించి య నేకవిధములుగ' నాతని నా 
సింపవచ్చును” లనే యిదివజ శేనియాపించియున్నా ము. పురుషు డొక్కల క్ 

me ar 
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యైనను వానికి౫ లవిదార్టగుణమునుుట్టివి ద్యార్భులును, దానగుణమునుబట్టి 

యాచకులును శౌర్యగణమును బట్టి శూరులును నివృత పాతగుణమును. 

బట్టి న్యాయాద్గలును సౌందర్యగణమును బట్టి కోమినులును ఆ నేకవథ 

ములుగ నుపాసింపనచ్చుననుటలో వివాదమేమి? గుణములన్ని యు నొక్క 

నియం'జే యున్నను అన్నియు నన్నియుపాసనలయందు నుపనంహరింపం 

బడ వనుటలో సంశయ మేమి? ళూరులకు డానగుణముతోంగాని యాచ 

కులకు సౌందర్యగుణముతోం గాని యి్ల్లు విద్యార్థులు మొదలగునారికి 

విద్యాదివ్యతిరి_క్షము లగుగుణములతోం గాని బ్ర యోజన మేమి కలదు? 

పవ, యోజన ముండిననే కదా అవి యితరప్టలములలో నికి దెచ్చికొనంబడును. 

ఇక పరమేశ్వగోపాసనల విషయమును గూడ నిర్ణయించు కొనవల 

యును. సంయదాగమతాధులును సత్య కామత్వాాదులును వరమేశ రుని 

గుణములే మైనను వయుపాసనలయందు. జెప్ప(బడిన చాయాస్థలముల 

యందు మాత్రమే యుండునుగాని మణీయొక స్థలమునకు రావు, మణియు 

నాయు పాసనలయందు కొన్నిచోట్ల న్వల్పముగాను మతీకొన్ని చోట్ల ని 

కముగాను గుణములు చెప్పబడి యున్నవి. ఈన్యూనాధిక భావము భేద 

మున్న మూడు మూత్ర మే సంభపించును. సగుణ బృవానునందు కల్పిత 

భదము కలదు "కావున నందుమా త్ర మే యీాన్ఫూనాధిక భవము 
సంభ 

వించును. నిర్లుణ బ్రహ్మా మట్టిది కాకవోవుటచే వ న్తుస్పభావములకు మాత్ర 

మెప్పటికిని హోని రాదు, కావున సగుణ బహ్మవిషయములగు నుపాననల 

యందు న్యూ నాధిక భావము కలుగవచ్చు ననుటలో నంశయములేదుం ఈ 

కారణమునుబట్ట విచారింఛినను ఉపాసనయందు జెప్పంజడినగుణము లొ 

కస్థలమునుండీ మజీయొక స్థలమునకు రా నక్కణ లేదు. 

౩౭౩. ఇత రే త్వర్థసామాన్యాల్. 3. 3. ౧౩. 

తాత్చ్సర్వుము: -- మై సూత్రమునందలి విమర్శచే నుపాసనార్థమై 

జప్పలబడినగుణము లువ క్ర నుభేద మున్నషూ డొకస్థలమునుండి మజియొ 

గసలమునకు రా నక్క-జి లే దని నిరూపింపయుడెను. ఆనందాదెగుణము 

లన్ననో వ నుస్వభావమునోు చెల్పుటకై చెప్పంబడునవి కాని యుపాసనా 

రము కల్పింపంబడునవి కావు. ఇ ట్లగుటచే నవి మూ త్రము వస్తు ప్రస్
తాపము 

కీచ్వినచోట నెల్ల నుపనంహారము చేనికొనదగి యున్నవి, పరమేశ్వరుని 
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పరనూర్థస్వ్రరూపమునందు భేదము లేదు కదా! కావున నధికరణారం ౭౫ 
మున చేయ బడినపూరగి పు మువలన నదై శసిద్ధాంతమునకు వోను 
లేదు. 

పనా 

౭. ఆధ్యానాధిక రణము. 

సంగలి, విమయసంశయములు:---కఠలోపనిమత్తునందు “ఇంది, చిం 
భః పరావ్యార్థా అ స్టేభ్యళ్చ పరం భున్బ మనస న్తుపరా బుద్ది జజ 
'రాత్తా మవోన్ పరః, 'నుహశఠః పర మవ్వ క మువ్యకా క్సురుసః వద క 

వుపపా న న్న పరం కించి త్పాకాహ్మా సా పరా గతిః (చూ. ౧. ర ౧. yy?” 

అను శ్రుతి కలదు, ఇందు యింద్రియాదులకంకె విమయాదు లధిక ము ఆలాగు 

చెప్పి  కట్టకడపట అన్ని టికంశు పరమేశ (రుం డధికుం డనియు నంకకంకూ న 

ధికమగునది మజీయొక్కటి లే దనియు జెప్పంబడి యున్నది. “ఈశ్ర్రుతి మివ, 

యూదులకు సిం ద్రి యాదులకంకె గల యాధికన్టమునుం గూడ బోధిరప దలాం 

చియున్న దా? తో పరమేశ గ్రరునకు గలనర్వాధిక్ళమును మాత్రమే ప్రక తరెం 

పందలంచినదియా?” యనుసంశయ మిచ్చట గలుగుచున్నది. ఇది యేక ఫు 

లత్వనంగతితో నీయధికరణమున నివారింపంబడును. వూ ర్వాధికరణ జూన 

వర మేళ్వరస్వభావము లగునానందాదులు సర్మ్పసలములయందు నుకునం 

వారింపంబడవలయు నని సిద్ధాంతము చేయం బడి యున్నది. బృహ్మస్వ ౭3 వ 

ములు కానినిషయములుకూడ కొన్నికొన్ని స్థలములయందు సిర్దుణ బు, సహా 

ప్ర సొపమున నుపసంవారించుకొనంబడు ననువీషయ మిందు సరాపిల కుం 

బడుటచే నీరెండధికరణాములకును ఫల ముక్క-టియే, ఇదియే వీనికి గల 

సంబంధము, 

పూరషపతు ము నిభారించిదరూచిన సి శురియందు ఒక్క... కద 

మేశషరునింగూర్చి మాత్ర మే చెప్పబడే ననుట యు క్రీయు క్రముగ నుండ 

"లేదు, విషయాదులకు న ద్రియాదులకం కు గలుగునాధిక్యము ప్రతొన్హ్ర శు 

ముగే చెప్పబడుచున్నది. క కదా! “అట్లు చెప్పణడి యుండిన హకన్వళ 

దము కలుగనలసివచ్చును” ఆనియెద వే 1 మొ. అక్టుతియంతయు నేక వాక్య 

ముగ నే యుండవలయా నని నియమము కలదా యేమి? * 'ఇంద్రి యే శప్టః 

పరా హా నాం అసి యొక్కొెక్కదానియాధథికసమును దెల్పుచదొ 
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దుక భిన్న వానసము కావచ్చును. “ఇట్లు చువ్సీన ప్ర డూూజనము 

లేడ. ఇంద్రియాదుల నుపాసించిన వురుపార్గ మేదియు తేదు కదా!” 

యనియెదవేమి యది సరి కాను “దశ మనర్తితరా ణీవా తిష్టం 

ఫీంద్రియ చించళాః. భొరికాన్గు శతం పూర్ణం సవాస్రం తాష్టభి 

నిక ననాద సపూసా విగత స 

టన న స జ Tie స స్థం గ్వన్యి కృదింత కాజ నిర్దుణం ప్రాప్య కాలసం 

ఖ్యా న విద్య శే” “ఇం ద్రియములను థ్యానించువారు పరభోకమున పది 

మన్వంతర ములకాలము నుఖంతురు. ఇం ద్రియవిమయము లగునూ త్మభూ 

గముల ధ్యాసించువారు సుపూర్మముగ నూజువమున్వంతరములకాలంబును 

అంణగ।గగ ణఅమును థ్యాసించువారు వేయిమన్వంతర ములకాలంబును బుద్ధిని 

థ్యాసించు వాం పదివేలమన్వంగరములకాలంబును అవ్వ కృమును ఛాఫ్టినిం 

నువాగు ౧కు మన్వంతగముల ₹లంబును సంపూర్ణ నుఖము ననుభ నింతురు. 

నిధ్భణ బ్ర వము లౌ శ్ర ముంచినవారి!ీ నీవివ యమున కాలసియమమే లేదు.” 

అని న్యృణిక దు. బ్ర త్యేకపలములు జప్పంబడియే యున్నవి. కావున 

నొగ్రుతి చు నేగఐ గ్టరూపమే యి నేశవిపయ ప్రతిపాదశ మే కాని యీకము 

కాగ 

అు-2. పా-౩. . సూో-౧౪. 

అనతారిక:..- అనునీవూర్వపత మును ఖండింపుచున్నాండు. 

౩౭౪. ఆభ్యానాయ ప్ర రరూజనాభావాల్ . 

2 3. ౧౪. 

తాత్చగ న్లమువ---ఈవూర్వపతీ.ము యా_క్తమైనది కాదు. వైశ్రుతి 

పర మేళ్వర ప్రతిపాదనపర మగు నేశవాక్సుమే కొని భిన్న వాకష్టిములు కావ, 

ఏలయనిన పగ మీళస్టరజ్ఞానమువలన మా త్రమే ప్రయోజనము గానవచ్చు 

తున్నది గాసి వివ యాదిజ్ఞానములవలన నట్ట ప్ర యోజనము గానవచ్చుట 

తేదుకగా! పర మీశగ్రరునిస్వరూపమునెజేంగిన సర్వభ్రాంతియు నశించి వరము 

నుఖ మగుమోతుము దొరకును గాని “ఇం ద్రి యములకంకె భూతములు 

"శీ షములుఆని తేలిసికానన శీపులాభము కలదు? శ్రుతియు “నిచాయ్య 

శం మృత్యుముఖా త్స)ముచ్య త” ““ఆపరమేళ్వరుని నెదకి 'తెలినికొనిన 
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సంసారచాధనుండి విము కుం డగును”అని వరమేశ్వరజ్ఞానమువలన కలు 

లాభమును పృత్యతముగనే వర్ణించి యున్నది. అర్థాదిజ్ఞానములనలన కలాం 

గు ప్రయోజనము నట్లు వర్షి ంపలేదుక దా! ఒకవేళ నట్టిస్య ఏతి గానవచ్చిననా 

అదియు పర మేశ్వరజ్ఞానమునలన మాత్రమే యధికఫలము ఇప్పంబడేి 

యున్నది; మజీయు నిం ది యాదిజ్ఞానమువలన నల్పఫలము గలుగుననులూ 

కును *పర చేళ్వరుని య థార్థస్వరూపములు కానిపదార్థముల పగమేత పు 

రుండుగా భావించుచున్నా రు” అనుటయే కదా! కావున నెట్లును పరమేశపర 

జ్ఞానమే ప, థధానముం 

మణీయు నా శ్రుతి పరములుగ వర్ణింపబడిన భూతాదుల నెం 

ధించి “సా కాష్టా సా పరా ౫తి” అని పరమేళ్వరునే వధానునిగా 

వర్మి ంఫుచున్న ది. ఉపాసనావూర్యక్రముగ పరమేశ్వరుని పరాశ్చరునింె 

గ్రహించుటక్రై మాత్రమే భూతాదులు ప్రస్తావింపంబడినవని "తెలవ్స 

చున్నది. కావున కేవలభూతాదిధ్యాన మాశ్రుతికి వివయముకాొదూ. 

వాక భేదము కల దనిన ప్రయోజనము లేదు, 

అ, పొ-2, సూ-౧౫. 

అవతారిక :---ఈసిన్ధాంతమును బుటీియుక-కారణమునే సూర 

దృఢ పర చుచున్నా (దు. 

352%. ఆత్మేశ భా చ్చ. 3. + ౧% 

తాత్పర్యము: _ఇంకమా త్ర మే కాదు. “వమ నక్వేషు భూ తేజు 

గూధాత్తా న వ్రకాళ శే దృశ్యతే త్వ గయా బుర్రా సూక్మయా నూకు 

దర్శిభీళి” “ఈవరాత్సరుం డగువాండే యాత్మ, ఈతథండే సర్గజంతువులయా లూ 

దును ప్రచ్చన్నుడై డాగియున్నా6డు.'బౌ గు విమర్శ జేయంగలపురువు లం 

మాత్రమే మిగుల నూతుమైనదియు ఊఉ త్తమమైనదియు నగుబుద్దిచాో 

నాయనను గాంచగలుగుదురు” అని యు_త్తరవాక్యమునం జే శ్రుతి యాయ 

రాత్సరు నాత్త్మంగా నభివర్శించి యున్నది. భ్రాంతివలన మజియొకవిధ నూ ౫౪ 

దోచుచున్న యాత్ర్త్యయొక్క స్వస్వరూపమును బోధించుటయే కతా 

శ తికిం ట్రధానకార్యము. ఇ ట్రగుటచేం బూర్వ వాక్యమునందు యిం త్రై, 

యాదులను మాత్రమే యు ద్దేశించి బోధించె ననుట యు_క్రియు_క్షముం౫ళ 
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దోపలేదు. అగ్నకు గలసశ్వాధిక్యమును బోధించుటక యే్య వానిని ప్రస్తా 
నించి యుండనన్చును, ఆయింద్రి, యూదులు ప్రత్యోతసిద్ధములు; తక్ 

యట్లివాడయ కాడు, శావ్రుమునకును 'తెలియసవిమయమేు బోధించే 
టంపీ ఇక మని పలుమాటు తెలివియే యున్నాము కదా కావున 
నాఫూర్వ వాక మవశ్వముగ పరమేశసరుని బోధించునదియే యని చెప్పి 
తీరవలసి యున్నది. నుజీయొకస్థలమునందు ప్రత్యశ్రముగ జే “పర మేళ్వరు 
Seno గుర కస్ట సాధ్యము” అని నిరూపించి “యచ్చే ద్వాజ్య్మ జ.నపీ ప్రాజ్ఞ 

స్త దృచ్చే న్జన ఆత్మని జ్ఞాన నూక్మని మహతి నియచ్చే శ్ర దష్థచ్చే చం 

గ్ల అగ సి మొదట్ట మొదట పహాగాదిస ర్వెంద్రియ ముల మనన్పునందు జేర్చ 

వలయాను (నర్వమును మునోమా,త్రమునుగా భావింపవలయు ననుట, 
ఆమనన్ఫును బుడి యందును ఆసుస్నిని హూరణ్యగర్భు నిబుదియందును దానిని 

సువ ఇసంటోభరహీతుం డగుపరమేశ్ళరునియందును జెప్పవలయును (తత్త 

న్లాతృములనుగా భానంపపలయాననుటు ఇట్లుచేసిన నాపర మేళష్టరుండు గో 
సకడగును.” అగి 'బొగున నుపాస నావిధానమును స్యయముగనే బోధిం 
చియున్న స ఇట్లు బాగుగ ను త్లరనందర్భమును విమర్శించినపర మేశ్వరుని 
పినయముసందు వూాత్ర మే శ్రుతికి చాత్సర్భమున్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది. 

పూర్వసందర్భ యను 'పేమర్శించినను యీానీవయ మే స్పష్ట మగు 

యున్నది. “జోజ.ధనః పార చూప్నోతి త ద్విష్లోః పరవుంవదంి” *ఎవ్వ 

నికి చగ్క.సిసార థి (బుద్ది) కలండో వాండు సర్వ వ్యాపకు! డగుపర మేళ్వరుని 

పరమపవమును సంసారరూపమార్ల మునకు నంతమున నున్న డానిసిం 

జేందును,.” అనునది వూర్రవాక్థము. దీసివలన “సంనారమున కావల 
నౌక. యు శ్ర నుస్థానము కల దని నిర్ణయ మగుచున్నది కదా! ఆస్థానము 

సతి సరూప మేది” యను ఒనాకాండు. రాగా దానిని నివారించుటకై 

నూగృమీ “ఇంద్ర అమీభర్టః పరా వ్యార్థా” అనునుత్తరవాళ్య మూరంభ 

సుల ననుట యంతయు యు _క్తియు § మగును, ఆర్థాదులను గూర్చి 

శెప్పినయూ+ ఫిక్టుములు ప్రగ్య శుపమయములల. గూర్చినవీ యగుటచే నను 
వాదములు కావచ్చును పం మేళసరుండు అప పృత్యతు విషయ వుగుటచే 

సియననుఒగథూార్స షపప్పినదియ ముఖ్య తాత్పర్యము కావచ్చునుః మజీయొ 

గ వీధముగి బేస్టిస సేసందర్భములు "బాగుగ సమన్నయింపవు, ఈ కారణము 
యు అతడా నగారా. నాలాల యంలో 

గ్ అఈశెంత్ను (ఆగ. పార, సూల “జక 451 
చా, న్స. 
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వలన నెట్లును ోల్రం ద్రియేభ్యణి” అను మొద లగువాక్యము పరమేశ రస 
రూప ప్రతిపాదనపరమే యిని సిద్ధాంతము చేయవలసి యున్నది, 

రి 

పథమవర్ష్మక ము, 

విషయము, సంళయము:---ఐత రేయోపనివత్తునందు “ఆఆ 
వో ఇద మేక వఏవాగ, ఆనీ నాన్య త్యించన మిష క ఈకుత లోకా ను 

సృజా ఇతి న ఇమాగ్ం ల్లోకా నస్కజ తాంభో మరీచీ ర్య దీ మావఃీ” 

“సృష్టికి బూర్వమున నాత్మ యుక్కటియే యుండెను, ఆయన లోకముల 
సృజింపవలయునని సంకల్పించెను. స్వర్షము అంతరితు ము భూలోక యూ 

పాతాళము అనువానిని సృజించెను.” అను శ్రుతికలదు, యో క్ర తియం 

దలి యాత్మ్శశబ్ద్రము వరమేశ్వరపరనూా? లేక హరణ్యగర్భవరనూ? యనూ 
సంశయ మాయధికరణమున నివారింపంబడును*, 

పూర్వుపతేమ్కు సంగతి పై వాక్ళిమునందు పరమేళ్వరుండూ 

ఇప్పంబడె ననుటకు వీలులేదు, అచ్చట హీరణ్యగర్భుండే యవళష్టముగ 

ప్రస్తాపింపంబడి యుండవలయును. పూర్వో_త్తరసండర్భముల విమర్శించి 

చూచిన నశ్షుగానవచ్చుచున్నది. * “అది యెట్లు? పై వాకష్టమునందు సృష్టికి 

ఫూర్వమున నున్నవాం డొక్కయాత్మ్య యే యని నిర్థారణ చేయబడి 
యున్న ది. ఆతండు సంకల్పపూర్వకముగ్ సృజించే ననియు జెప్పుంబడి 

యున్నది. యితర శ్రుతుల ననుసరించిచూచిన సృష్టికి బూర్వమున నున్న 
వాండు పరమేశ రుంజ యనుటయు నంకల్పించి కార్యముల నొచరింపల 

గలవాడు చేతనుండే యనుటయు పర మేశరునికంచు భిన్ను లగువేత 

నులు లేరనుటయు స్పష్ట మగుచున్నది, కావున పై శుతియందు వర్మింప౬ 

బడినవా(డు పర మేశ్వరుండే యనుట స్ప మేయగుసున్న ది” అనీయెద' 
వేమొ యది యృాక్తము కాదు. యిచ్చట లోకనృన్టి చెప్పంబడి యున్న ణె 
కాసి భూతనృష్సి కాదు. ఈవాక్షష్టమున పర మేళ్వరుండే యు డ్రేశింవం 

బడెనీసి మొట్టమొదట భూతసృష్టియ్ చెప్పంబడి యుండవలయునుక చా 

అట్లు చెప్పంబడక భూతములచే నేర్ప్చడిన లోకములను గూర్చియే' వెప్ప్ర*ల 
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బడి యుండుటవలన నిచ్చట పస్తావింపంబడినవాండు పరమేశ్వరుని సహో 

యమువలన (అనగా ఆయనచే నధిష్టీంపంబడి యుండుటవలన) పర మేశ ర 
కల్పితము లగుభాతముల గైకొని సృష్టి నాచరించు హీరణ్యగర్భుండే 

కానలయు నని తోచుచున్నది. లాకనృష్టి నిగూర్చి శరతిన అతులు 

కూడ నిశ్లే చెప్పుచున్నది, “ఆ కై వేద మృగ ఆనీ త్పురువ విధః....స 
వె శరీర ప్రథమః న వై పురువ మద్య శే తెదికరా స స భూతానాం బ Ww 
హే) సమవ రతా” సృష్టికి బకారగమున నున్న యాత్ర (హిరణ్య 

గర్భుడు) మనుప్యాకారుండై యుండెను, ఆహిరణ్యగర్భుండే శరీరథారు 
లలో మొదటివాడు. ఆశనికే వురుముడని వేరు. ఆతజే నర్వుజీవళరీర 

మునకును ప్రథమ సృష్టికర్త ఆతడే నర్వభూతములకంటెు మొట్ట మొదట 

బుట్టినవాండు” అను శ్రుతిస్ఫృతు లీవిషయమునం బ్రమాణములు, 
మతీయు వీనిని విమర్శించిన నాశ్ష్మళ బ్బముసకు హిరణ్యగర్భునియందును 
ట్ర యోగము గలదనియు నాతండును లోకసృష్టికంకెం బూర్వముననుండు. 

వాండే కావ్రన “అగ, ఆసీత్ ” అని యాపచారికముగ జెవ్పంబడవచ్చు 
ననీయుగూడ జేలుచున్నది. ఆతండు చేతనుం డనుట నిర్వినాదాంశ మే 

కావున సంకల్పముకూడ నిర్వివాదముగ నుండవచ్చును. వ్యవహారము 

లన్నియును లోకమును విమర్శించిన చేహాదులు గలవారిచేత మాత్రమే 
దరుపంబడుచున్నవి యని న్నన మగుచుండుటచే సృష్టిసంకల్పము గూడ 
నట్టివారిచేత నే చేయంబడవలయు ననియు నిర్దయ మగుచున్నది, 

మజీయు పూర్వపకరణము ననుసరించి చూచినను నిచ్చట ప్ర పసా 

వింపంబడినవాండు హీరణ్యగర్భుండే యని స్పష్టమగుచున్నది. కల థాతో 

శేతస్మః సృష్టిః ప్రజాపతే శేతో జీవాల “బక శేతన్సువలనం గలుగు 

నృష్టీని వివరించెదను. "జీవత లే చతుర్తుఖునియొక్క రేతన్సు” అని యారం 
భించి యాచతుర్హుఖునిచే నాచరింవంబడిన విచి త్రృసృష్టీ పూర్వ పృకరణ 

మున వర్శింపంబడి4 డియున్నది. ఈకారణములవలన నావాకష్టమునందు చనా 

వీింపంబడి న వాండు హిరణస్టగర్భుండే యని సిద్ధాంతము చేయవలసియు 

న్నది, వూ ర్యాధీకరణమునందును పూరోక _త్సీరసందర్భుముల నాక 

యించీయే కదా ! “ఐం ద్రియేభ్యణి అను శ్రుతి యేక వాక్ళముగ న్లో 

యించియున్నా రు. ల 



212 బ్రవ్యానూ త్రముల్కు అ-5, పా. నూర, 

ఆఅ. పొ-౩3. సూ-౧౬. 

అవతారిక;---అని యిట్లు దృష్టాంతనంగతివే వచ్చిన పూర్వనతు 

మును ఖండింవుచున్నా 6డుః 

3౩౭౬, ఆత్మ గృహతి రికరవ దుత్త రాల్ . 

అఆ; cP ౧౬ ల్ 

తాత్పర్యుము:---ఐక నేయ శ్రుతి పరమాక్ర పరమే కాని హీర౯ాష్ర 
గర్భపరము కానేరదు. ఇగర శుతులయం దంకేటను సృష్టి ప్ర కరణమం ల 

యందు పరమేశ్వరుని గహించినశ్తే యిచ్చటను గృహీంపవలయును3 

ఉ_త్తరనందర్భమును పేమర్శించిన నందును సంక ల్పపూర్వక సృష్టీ జప్పు*ల 

బడి యున్నది. ఇదియు పరమేశ్వరుని గృహించిననే- గాని సరిపడదప = 
పరమేళ్వరభిన్నుం డగుచేశను:డే లోకమున లేం డనుటయు ఎవ్వం డే ఆతా 
రష్టము నాచీరించినను పరమేశ్వర సనవోయమువేతనే (శనలోం. బర కో 
కర్షరుండు వ్ర వేళించియుండుటవేశనే యాచరించుచున్నాం డనుటయయం 
నర్వలోక ప్రసిద్ధము కదా! ఈళారణమువలన హిరణఫ్రగర్భుండే ప్ర న్తుత త్ర 
తియందు వర్మింపంబడె నని గృహించినను పరమేశ్వరుడే గ్రహింపలళు 

డిన ట్లగును, పరమేశ్వరనవాయము లేక హిరణస్టగర్భుండును ప్రవ_ర్తింమ 
'నేరండుక దా! కావున అశ్ష్మృళబ్దము ప్రృయోగింపయబడినప్రూడు దాని కనే-జా 
ర్ధము లున్నను లోకులు మ.ఖాష్టర్ధ మగుజీవుని మాత్రమే గ్రహించూ 

నట్లు శ్రుతియందును ముఖ్యమగుపర మేళ్వరునే గ్రహించుట యు క్షమా. 

“ఫురువ విధ” అనుమొదలగువి శ్రేవణము లుండినచో నప్పుడు మాత్మ ముం 
గత్వంతరము లేశవోవుటచే నాయాత్త్యళ బ్దము నన్ఫపరముగ సమన్వయి. లచ 

వలయును గాని యిచ్చట న శల చేయనలయును ? నిశ్చయ సంవ సో 

నిచ్చట జెప్పంబడినవాండు పరమేళ్వరుందే. 

అ. * పాొ_౨ (J 'సరొ-౧౬, 

అవ కౌరికవం--'ఇది యెట్లు సిద్ధాంత మగును. పూర్వపతు మునం౭తు 
గల హేతువులకు ప్రతిఘాత్ మేమి?” యనిన చెప్పుచున్నా(డు, 



we 'త్రొస్థిచందడ్రక - - ఆనీ నహ క్యధికరణము, ల్ 21: 

౩2౭. అన:-యా దితి చే స్వా దవధాఠణాల్ మలి 

తాద్వగషము:---*వూర్వ పతమున జూప: బజీన హతువులవలన 

నిన్నటి యగ ఇ బయ హీర గ ర్భు పరముగా సమన్వయిం పవలయును” 
అనుట యు ము కాదు. శ్రే తియందు “వా వవ” అని *యవభారణముూ 

వయ బగ్ యుంకుటటే న్ను న. సొవీంప(జడినవాండు పర మేశ్వరుండే 

గ్ న్ య; ౧ముమ్ “ని యున్నది, కస్త ఎప్రీకి బూరగమునం బర మేళశ్వరుంజే 

కణం” అనుసివయ. మట్టు చేసిననే కాసి స్పష్టముగ శీభు)ముగ గోచర 
ము గాడు; అభీదజ్ఞానము ఇ నాదు, ఇచ్చట హిరణ్యగర్భు వ్ గ్రహించినః 

బగ మేక ఏ రప షయమ పరంపర 7౫ మాత్రమే గ్ మూం౦ంప బడవలసినది 

యగును గణ! ోసరమేథోగను క ఇప్పియుండి సో నన్ని యుపనివత్తుల 
యం వచో కహాభూగస్థక్షియే వైప్పంబడియుండనలయును కజూ[” 
ఆనసున వేయు. లండియు నం , యావళ్థక ముకాదుం ఛాందోగ్యోపని 

వత్తునంగు ట్య చే తో౭నృజక "బని అగ్ని సృష్టి యే యూరంభ్ల మున 

జప్పంబడియుంకిన. నచ్చట తై గ్లిరీయశ్రుని ననుసరించి యాకాళవా 
యున్మమ్లు 7) గుపనంవిరించుగాన: బడినరో అక్షు యిచ్చటగూడ లోక 
స న చప్ప! బడ్ యున్నను యికీర శ్రుతుల ననుసరించి పంచభాతనృష్షి, 

నుషనంతాగిం. శకానవటeయును ; “పంచభూతముల సృజించినవిదపం 
బర మేళ షణం తోగణులసనృజింజెను” అనియే తాత్చర్యమును నిర్లయింప 
వలయును. కేనలలోక వ వన్టివవోరాదులను మాత్రమే యనుసరించి  వేదాభి 

ప్రాయమును భ్న్నము వేయుటకు బాత్పుగజీ ఏలు వేడు. గా వమానయత్ " 

"సోను వెహ్చాను” అను మొదలగు వాకళ్థములు పేదమునం జే కలవు” 

అనియెన వే ము ాఈదియు సరికాదు, ఒకకథ నారంభించిన నం చెన్ని సంద 

ర్భముల న శ్ యించినవివయములోయుండాను. అవి యన్నియు ముఖ్య 

తాక్చర్ణముగ " వనంబంధము కలని య య్యేయుండపలయుననుట సంభపిం 

చుసా? ప్రో వొక్టము సంచభూతపుగువసం బాదరూపమైెయున్న ది; పురు 

ములగ FG సదము గలవా డగుటచే కలిగించుకొనంబోవువా: డగుటవోే 

సవిశోముండో గావున వాసిసిం గూర్చి యిట్టిన్ధవహోర ' ముండుటలో విరోధ 

*# ఆసథారణ వూ కు నిశ్చయము (చేయుపదము). 
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మేసియు చేదు. ఇంతమా శ్రమువలన దానిణో బర మేళగ్రరునకుం. గూడ 

నంబంభ మురిడవలయా నా? ఈ కారంణమువలన నిచ్చట జెప్ప బడిన నాడూ 

వరమేక్ళరుడే. 

మజీయు అధ్య్యయనపిధివలన శ్రుతి పర మపురుపార్థ సాధన మని 

నిర యింపంబడెనుం ఈకారణమువలన నేవిధముగా నర్థము 'ెప్పిన పరమా 

రుహార్థశే హేతు వగునో అవిధముగనే సంభవము కలిగిన చోట్లనెల్ల నర్ధమ 
చెప్పుట యు_క్టియు కము, గతి లేని యొకానొక చోట మాత్రము భిన్న 

భిన్న ప, ప కారములనో నర్థము చెప్పక తప్పదు; ఆచ్చటను తాశ్చర్య మునక 

విరోధము శేకుండునట్లుగ నే యర్థము కల్పింపంబడును. ఇ ట్లుండ విన 

పము జీవ బ్ర మ్తైక్యమునందుం 'దాత్సరస్థమును జల్పుచున్న యీక్టు త 

సందర్భమునకు నుజీయొకవిధముగా నర్థము జెన్సయూనుట యెంత వెతజ్తే 

తనము. అశ్రుతి మొట్టమొదట “నృష్టికి. బూర్వము పరమేశ్వరు. డా 
కుండే యురోజెను. i అని చప్పి యాయననుండి సృష్టిని ప్రతిపాదించి 
“దత్త మేవ సీచూనం విదా జ్ కై ప్రకయా చ్వారో, ప్రోపద్యతా” కక్కు 

బృ వారం ధ్రమును పగులగొట్టి యాడ్వారమునుండి యే పర మేళ్వయుల 

డు జీవభానమున శరీరనిను బ్రవేశించెను” అని _జీవన్వరూవము నూ 
నిరూపించి ముజుల నంతీమున “స వత మేవ ప్రూరవం బృహ తత మాక". 

శ్వత్ ” “ోఆజీవుందు న్వన్వరూపమును పర మేళ్వరమూశ్రముగా గృహి=ం 

చెను” అని జీవబ్ర హౌక్టమును బోధించెను ; “ఏవ బ్రహ “5 ఈంయరా 
ఫీ జ 

త్తే బ్రహ అని యారంభించీ ప్రాపంచిక పదార్థముల నన్నింటిని ఇక్ 

రొ్మని “సర్వం త్ర త్పృజ్ఞాకేత్రం ప్ర పజ్ఞానే వ్రతిష్టితం వజ్ఞానేశ్రా లోక్ 

ప,జ్ఞాప్ర, తిపూ పృజ్ఞానం బ హి” కనను న్ు జ్ఞానమూ త్రమే రా 
అక్షర ల టాలీ 

యంతయు జానమునం జే నిలుపంబడి యున్నది. జ్ఞానము చేతనే స్వకార్వ 
ములయందు ప్రవ_ర్తించుచున్నది. జ్ఞానమే సర్వాధారము, అదియే ఇ 
హ్యములో అని ప ప్రపంచ బహ్మా పూములకుం గూడ సె నై కమును చెప్పి యువనం 
వారించెను. ఇక్ కయ మేమి? ఉపనంహారానుగుణముగ నుషక్క తప 

మునందును పర మేశొరుయడే యు స్లైశింపంబడి యుండవలయును క! శ 

కావున నిరివాదముగ నిచ్చట ప్రస్తాపింపంబడినవాండు పరమేశ్వరు ౬ ౭క్, 
means 

CA EA el 7 « Wn 

మనీ _ 
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ద్వలీయవర్ల కము. 
మ్ రుం యయుము: ___ బృహ దారణ్యకోపనిమత్తున నొక స్థలమునం 

దు “కశమ ఆ ల్మేతి యోయం విజ్ఞానమయళి” “ఆత్ర యెపుడు ? సర్వ 
సొన యగుణీప్రుండు స” అని యారంభించీ యాజీవ్రునకు సాాభావిక మైన 
సిర్వి శార తపము శోధించి పరమేశ్వరై కష్టమును సిద్ధాంతము చేసి త్వ 

జా గత. నస సబ ఆలా ఇరోి” * అజీన్రండే జిన న్యమృత్యురహితుండగు 

వక మేకకు” అని శ్రుత యుపనంవారించుచున్నడి, ఛాందోగ్యోపనిష 
నునందు “న అత్తా గ ర మనసి “అసత్పీడార్థమే యాత్మ అదియే 

abe 

న్ అ ముపసంవోంము మాత్ర మిరే గానవచ్చుచున్న ది గాని యు 
పగ్శృమవునందుమవా శృము అత్మ ఫస్టు “లేదు, “స చేవ స్టో మేద 

పస ఆపీత ” అని తత్తానాశ్నున నక్త సమానవోచక మైనట్లియు ఉనీకిసి 

మే మే ళో ఫెంచునట్టి ము సచ్చబ్దమే యందు గానవచ్చుచున్నది. ఇ 
సుంట చే సీ సందర్భములు రెండును పరస్సరభన్నము లగునేషూా యని 
జం సగటున నగ ౧యావర్శగ మున నిరాక రింంపంబడునుం 

ఫ్లూ కే మ్యు సంగములువ వన్నుతీ సందర్భములను విమర్శిం 

చిన నప్ గం జాను పరస్ఫృగ భిన్న ము తే యని న "కేలుచున్నుది. శ్ర శుతులు వివ, 

రును. షరస్పర భిన్న ముగాం జేప్పియుండ వానియభి ప్రాయ" మొరంటి 

యగుట (గుట్టు 7 బృహొదారణ్యకో పనివత్తునందు ఆతి శోబ్దముతోచే ప్ర 

రణ పూ+గంభింసంబడెను కావున న నచ్చట చేయయుడినది' దబు 

శాప నును గాసి ఫాందొ గావన్ వత్తునందు మాత్ర మట్టియుప కనుము 

లీదు ఇవ్రున నన యాతో “ఎ జీశ నునుటకు వీలు శీను. పసంహోర నున 

స్లో నేల వాణి శో మున్న దనినను అది (వుప పసంహోరము) యుపక్ర, క వము 

ననుసరించియే యుండవలయును కావున నుషక్రమూానుసారముగ్ నన 

యింపంబడనవలసిన కే కాని ప్ర 'స్యోకముగ నన్వయింపం బడుటకు ఏలు లేదు. 

డఫ క్ష ముమునందలి నచ్చబ్దనును సతాసామాన్యపరమునుగా (సతాసా 

మూన్య నునా నస్ని పదార్థము: లయందు చకరూపముతో నున్న యున్ 

కియే) 2 గ హించి దానే బ్రహ్మశ్వము కల దని నిశ్చయించి (కల్పించి 
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యనుట వైతనము కాని శేవల స్త పరమేశ్వరుడు కాడు కదా |) 
ఇక్వ్రునకు దానితోనే మైక్ళమును సిద్దాంతము చేయవలయును. “ఒక్క 

ఆవ చార్థము నిజింగినవో సర్వ ప ప,పంచము నెటుంగవచ్చు నను 9 తీజ్జ నా శ్ 

మించి చూచిన నచ్చబ్దవాక్యము బఎవామనుటయే సిద్దాంత నుగుసు 

తళ దా!” అసిమెదవేమోా. న_త్తయు సర్వ చ్యావినియే కావున దాని నెజుం 

వచుట్చేశం గూడ సరము నెటేంగీన ట్ల్రాసను బా! ఈ కౌరామువలన 

మ్నందర్భము యెట్టును పర స్పరభిన్నము శే. వూరోష త్త్రరసరదర్భ్శ యుల 

కుమర్శించిన “ యిం ద్రియేభ్యః” అను వాక్య మేక వాకన్టైముగ ” న్పట్టుచుఏ 

యుటచే నచ్చట వాక్న్నై స్థభీదము లేదని పూ ర్యాధికరణమున సిద్ధాంగముచేసి 

యున్నాడు గాని యిచ్చట నబ్బు చేయటకు వీలు లేదు. ఇచ్చట ప్రకరణ 
దమునలన ఇాకభేదము పృత్యేతుముగ వే గానపచ్చుచున్నది కదా! 

ఆవ తొరికవ-అసి యిట్లు స్రత్యు దావారణ సంగతితో వచ్చీన 

యుగే వమునకు నమాభానచు చెప్పుచున్నాడు, 

ఆత క గృపాతి రితళరవ దు త్రరాత్, 

తాత్సర ము; = భాం వోగ గ్యోపనివత్తునందును బృవా దారణ్యకోవ 

నివత్తునందువలెనే యాత నే గృహించితీరంవలయును. అచ్చట న'త్తానాత్తల 
బోధించి సచ్చబ్దమున్నను 'హనియర్థమును మాత్ర మాత్మ పరమొగోనే 

నిర్ణయింపవలయును, ఈ ఊఉ _త్రరనండర్భ మెళ్లు యున్నద్ “కదా! 

అవతారిక 3=* వాక్ళమును నమన్వయింపంబోయిన నట్టియర్థము 

రా దని చెప్పియుంటిమి కదా! అనిన నమాధాననమును శెపూచున్నాందుః 

అన్వయా దితి చె త్స్యాద వధారణాత్ , 
తాశ్చరష్టము;-పూర్వ్రపతే మున జూపంబడిన హేతువులు యు క్తి 

యు _కృములు కానేరవు. ఛాందోన్యోపనివత్తునందు, Xe ప్రకరణము 

సూడ క పరమాత పరమే యనుటకు గుజబుతు లేక ములు కలవు, మొట్ట 

మొదట “వనాళ్టుతం శ్రుతం భవత మతం మత మనిజ్ఞాతం విజ్ఞాతం” లపై 
ప గార్థము నెతింగేన విసజడనివ నువు వినబడినది యగునో సంకల్పింపం 

బడనివ నువు నుకల్సింపబడ్నడి యగునో బుద్ధిగోచరము కానిది బుది 
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యగునో” అని నర్గవిజ్ఞాన వృలెజ్ఞి చేయబడి యున్నది. కారణ కారము 
లకు భేదము జీను శావునం సారము నొరక్క_చాని నెణింగిన గారషషుల 
నన్నిటి నెలుంగవచ్చు ననుటయీ యా ప్రకిజ్ఞకు నభిప్రాయము, సచ బముచే 
నతాసామాన్వుము గ్రహీంపండినవో నది వృవంచకారణమ కాడు 
శావ్చున నోొగవశ్న మునగ శ్రైవంచవిజ్ఞానము కలుగే కలుగదు; వదియో 
యుంకపిధము గా చానియంచుం గారణత్వమును సాధించినను అది సామూాన 
గూపమే కావున సామాన్యజ్ఞానము మాత్రమే కలుగునుగాని నిశేన 

నము కలుగదు. పర మేళశ్వరునే యా నచ్చస్టమునకు నర్థ నర్థమునుగా గ్రహి 
చినచో Whe sen రెండును రు. ఆయన న కు 

స్వరూపము కాదు; sey సర్వపడార్థములకును న్వరూ 
పమే. ఇపుడు మూడుండు ! ఏవదార్ధమును గ్రహించిన సర్వ విజ్ఞానము 
బాగుగ గలంగుటకు ఏలు కలదో? ఈ కారణమువలన సచ్చబ్దముశే బర 

మేళ్వగుండు చెప్పబడి ననుటయే యు క్టియు క్తము, 

ముశీరయు సృష్థీ కి బూర్వమున నొక్కసక్పచార్థమే యుండె నని 

మొట్టమొదటను జీవుడు నుమ _ప్పసవస్థయందు ఆసక్సచార్థము నే యందు 

నని “ప్రగగణమధ్యమునందును ఆసత్స దార్భమునకును జీనునకును భేదము 

లేదన యంగమునందును జెప్ప[బడియుండ సత్పచార్థ మాత్మ శా దనుట 
మెట్టు యు క్రియు క్త మగును? అనశ్పద మనాత్మ గన చెప్పుచేని జీవుడు 

నుషుస్త స్త్వవస్థయందు దానితో చేకీభఏంచుటకును 1 సరకాలములయండు 
ని క్యు నోందడుటకును వీలు లేదు కచా! జీపు డాత్శ యగుటచే నాత 

నికీ మనాగ్గ తో నభేదము నంభవింపదు. 

ఇదియాను? గాక సతాసామాన్యమునకు బ బ్రవ్మాతీష్టమును కల్పించి 

జీవునకు గత్పా) ప్ల విసి చెస్పినచో నది స త్తాసామాస్త్యోహాసనయే యగును; 

కావున దానికి ప ప్రత్యేక ఫలమును కల్పింపవలసివచ్చును, ఛాందోన్మోపని 

నుత్తునం దిట్టకచ్చన లేదు; నిర్విశేమ ముగు మోకఫలమే 'దెప్పంబడి 

యున్నది. పెన నిహాపించిన కారణములను బట్టి వరాచిన నట్టు ఫలభద 

మును వర్ణి ౦చుటకుం గూడ వీలులేదు కదా |" ఈకారణములవలన నుప 
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క్రమము ననుసరించి యుపనంహారమును బూర్చుటకు ఏలు లేదు. ఉవ 
రృనుయు సంశే యాన్మదముగ నున్నది. అందు ఆక్మనుగూర్చి గాని యనా 

త్రృను గూర్చి కాని స్పన్టముగ వివరింపబడి యుండలేదు. ఇట్లు సామా 

న్వముగ నున్నదానికి వాక శేషమున నున్న విశేనముతో విరోధ మేల 
కలుగును ) సామాన్యమునకు విశేషసంబంధ మావళ్యకముగ నుండనలా 
యును కదా! కావున నిచ్చట నుపసంహారము నొశ్రాయించియే యువ 

గృనుముసకు నర్థము చెప్పి తీరవలయును, 

ఇంత యేల? కేవల సచ్చక్షూర్థమును విమర్శించినను యాసిద్ధాంత మేం 
స్టిర మగును, సక్సదమునకు సత్వనుని యర్భము, పర మేళ రభిన్న మగుకు 

దార్భము లే దనియు శ్రుతియందు చెప్పబడియున్నది, -ఈసక్స్రదముూ 

ఆగ భిన్న మగుడానిని చెప్పునేని యసత్యమునే చెప్పునది కానలసి 

వచ్చును. ఇది యతివిరుద్ధముం సతర్ధిపజార్థ వాచక మగు సచ్చబ్ద మనక్టవ 

దార్థమును చెప్పు ననుట కంకు విరుద్దము వేజళొక్కటి కలదా? యాకా 

రణములవలన సచ్చబ్ద మాళ్ళనే చెప్తూ ననవలయును, మణి యెచ్చటుూ 

నై నను యిట్టిసందర్శములు గానవచ్చినచో నచ్చట తాత్సర్యాంశమునూ 

బట్టి యిక సిద్దాంతేము చేయవలయును. నిరూవణా ప్రకారము భిన్న హై 

నను నిరూపింపందగినవివమయ యొక్క_టి యే మెనచో ప్రకరణ తాత్సరవ్దా 
ములకుం బరసన్పరభేద ముండదు. 

విషయ సంళ యములు: =భాందో గో్టవనివత్తునందు కక తస్మా 

చార్టి వత దశిమ్యంతః పురస్తా చ్చోపరిస్టాచ్చాద్భిః పరిదధతి” “జలము 

ప్రాణములకు నృన్ర్ర ముగుటవలన భుజింపంబోవువారు భోజనమునకు పూర్తి 

మునందును శరాగ్టితను కూడ జలముచే ప్రాణమును కప్పుదురూలఅని చెప్పుల 

బడి యున్నది. ఇశ్తు బృహాదారణ్యకోవనివత్తునండును “త ద్విద్వాంస * 

శో త్రీియా అశివ్యంత ఆచామం త్యశి త్వాచానుం శ్వేత మేవత జజ 

మనగ్నం కుర్వంతో మన్యం తే.తస్మా జీవం వి దళివ్య న్నా చామే దశితాప్ప 

చాచామే చేత మేన తే దన మనగ్నం కురులే” “జలములు ప్రాణమునకు 
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వస్త్రము లగుటవలన నీనిమయము నెతీంగినవిదాగంనులు భోజనము చేయం 

బోవుచు నాచమునము చేయుదురు. భుజించినపిదవం గూడ నాచమెనము 

చేయుదురు. ఇట్లు చేసి ప్రాణమునకు వ(న్ర్రము నొసంగితి నని ఛావింతురు, 
ఈకారణమువలన ప ప్రనుకేపురుషులును భోజనమునకు: బూర్వమున నాచమ 

నము చేయవలయును. భోజనానంతరమందును ఆచమనము చేయనల 

యను. బ్లట్లు వేసిన ప్రాణమునకు వ, న్మ్మదానము నొసంగిన నార లగుదురు” 

అని యున్నది, ఈనాక్యములను విమర్శించిన నాచమనంబును “జలము ప్రా 

ణమునకు వనము” అని ధ్యానించుటయులహాడ విధింపంబడినట్లు తోచు 

చున్నది. ఇందు రెండును విధింపంబడెనో తేక నొక్కటిమో త్రమే విధింపం 

బజెనో తెలియకున్నది. ఇ్రతరస్థలముల యందు గల ప్రాణనిదక్టలలోనిక న్వి 

నయముల నుపనంహరించుకొనవలయునో లేదో నిర్ణయము కాకున్నదిం 

ఈసంళయ మాయధికరణమున నివారింపంబడునుం శఈవివయముల నితర 

విద్భలలోనికి నుపసంవారించుకొనవలసినపని లేదు.” అని సిద్దాంతము 
వేయంబడునుం 

వూర్వపతుముు సంగతులు;-=వివారిం చినవో రెండును విధింపం 
బడినశ్లే సామాన్యదృష్టికి తోచుచున్నది. విశేవదృష్టిచే విమర్శించిన 
నాచమన మొక్కటినూత్ర మే విధింపంబడినట్లు స్పన్ల మగుచున్నది. 
ఒక్క_వాక్య్థము రెండువిమయముల విధించె ననిన నప్పుడు వాక్య భేద 

' ము కలుగవలసి వచ్చును. 9ఇది ప్రామాణ్యమును భగ్నము సేయును 

కడా! శావున నొక్కవిషయము మాత్రమే విధింపంబడె నని యం 

గీకరింపవలయును. అది యాచనునమే, అదియు స్యృతులయందు 

చెప్పబడి మీ యున్నను ఈ ప్రాణవిద్యాంగ ముగా జెప్ప బడ లేదు కావున 

నూతనముగ _ విధింపంబడవచ్చును. జలమును ప్రాణవ(స్ర్రమునులా 

భావించుట యనునది యాచమనమునకు సోత,ము కావచ్చును. "కా 
వున బృవాదారణ్యకోపనివత్తునందు “అసివ్యంత ఆచామం త్యసి త్వా 

చావుంతి” అని సందిగముగ (విధియో కాదో అనుసంశయుము కలుగు 
నట్టుగా) జేయంబడియున్న యుప క్రమమును “అసివ్యం నాభామే దసీ 

త్వా చాచామేత్ ”అనువాక్ళకేవను సూశ్రయించి విధిపరముగ సమన 
యింపవలయునుః, పూ ర్వాధికరణమునందోను “స బేవసో మ్యేద మ గ్ర 
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ఆసీత్” అనునువ క్రమము సందిగ్ధ మై యుండంగా దానిని “స ఆతా” అను 

వాక్య శేవము నాశ్రయించియే రజా బ్రహ్హాపర మనీ నీనారణ గావం 

చితరి. 

అ-3. పాౌ-౩. 'సౌా-౧౮. 

అవతారిక = ఈవిధముగ దృష్టాంతసంగతితో వచ్చినవూర్య వకు 
మును ఖండింవుచున్నా (డు. 

౩౭౮. కార్య్యాఖ్యానా ధపూర్వం ౩. ౩. ౧౮. 
తాత్సర్ణము_ఇట్లు చెప్పుట సరి కాదు. పై శ్రుతియందు శ్రీవ 

లాచనునము విధింపంబడె ననుటకు ఏలు లేమ. ఆయాచమేనము స స్య్రృతు 

లయందు సవిత్రతకొజకై సర్వక ర్థాంగముగ మున్నే విధింపంబడి యు 

న్నది. ప ప న్తుతేశ్రుతి డానినే ప్రాణవిద్యాసందర్భమున ననువాదము చేసె 

ననుటరెమీ యు యు. క్షము. “లనే సిద్దాంతము వేయవలయు నని నియా 

,మమేమి ? ప్ర ప్రన్తుకశ్రులి యాచనునన న, ఫ్రలిక మూలముకావచ్చును కదా! 

అప్పూడు ఇది ద విధయ్ యగును” అనిమొద వే మొ యట్లు కాదు ప్రస్తుత 

శ్రుతికిని అచమునస్మృతికిని * మూలమనాలీభావ ముండుటకు వీలు లేడు. 

ఈగకెంటికిని విమయనులు భిన్నములు, స్మృతి సొమాన్యముగ న సర్రు 

వురువులకును సర్వకర్మలకును అచమనమును విధించుచున్నది 5 

శ్రుతి యన్ననో ప్రాణవిద్యయందు పఠింపంబడినది కావునం శ్రాణోపాస 

న నవయవ మగునాచమనమును మాత్రమే చెప్పుచున్నది. ఇ ట్రుండ 

నీపరిచ్చిన్న శ్రుతి నర్వవ్వాపక మగువిధికి నాల మగుట యెట్లు? రెండును 

నహూానవివయమును బోధించిననేకదా వానికి మూలమూలీభావ మేర్ష్మ 

డును, ఈకారణమువలన స్మృతి ప్రసిద్ధ మగుసామాన్యవిధి యీాశ్ఫుతిశెక్ 

ననువాదము జేయయణభుడుచున్నది యని మా త్ర మే చెప్పవలయునుగాని 

మజీయొకవిధముగ జెప్పూటకు వీలు లేదుః సామాన్యవిధి యొక్క_టి యిండా 

* మూూఅమూలీభావనునయగా పరస్పరము బీజాంకురములవలె నుండుట. మాయా 
మనంగా (ప్ర, మౌణసిద్భమై యీర్చ్పడి యున్న యొకవిపషయమా దాని నాధారము జేసె 

కొని వ్యా ఖ్యానరూపముగ వచ్చినవిషయము మూలి. వీనిసంబంధమే మాలమూూ తొ 

ఛాషసంబంధనూ . | 
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వజకీ యుండుటచేతను పన్తుతశుతి దానికి మూలభూత మగుటకు వీలు 

తేకపోవుటచేతను ఆవిధియే యిందు ప్రత్యతుముగ 'సజుతింపయడుట చేతను 

ఇచ్చట ననువాదమే కాని విధి లేదనుట కేలుచున్నది. “ఇ ట్రయినను 

ఈశ్రుతి ప్రాణవిద్సు కలి 'త్య్వేశాచమనమును విధింపవచ్చును” అనిన నదియు 

యుగము కాదు. సె (బూాపినసామానివి శెవభావము స్థిర మైయుండలా 

పృ 'క్యేకవిథి సంభవింపద్యు నంభవించిన బునరు. క్లిదోషము వచ్చును. 

“ట్టు రా నక్క ణి లేదు. “నానృతం వజేత్” అని సామాన్యముగ ననత్య 

వాక్యము ని”సేధింపంబడినను యజ్ఞ ప్రసావమున మజల నానిజే.ధము ప్ర తే 

క్రముగ గానవచ్చుచున్నది. ఇళ్లు యిచ్చటగూడ సృృకి ప్రసిద్ధి యున్నను 

ప్రాణవి ద్యాంగ ముగ నాచమనమును నుజుల విధింపవచ్చును. అనియెద 

వేము యట్లు గాదు, అనత్యవాక్టునిపేధము సామాన్యశ్రుతియందు పురు 

పాగ్ధమి మా త్రమే యాచరింపంయుడెను; యజ్ఞమును గూర్చి చెప్పూవిశేమ 

శ్రుతి యన్ననో దానిని యజ్ఞార్థముగ జెప్పుచున్నది. ఇ ట్లగుటచే నచ్చట 

వునగు_క్లికోషము లేదు. ప్ర స్తుత ఏిషవయమునం దన్ననో స్మతియం'దే సర్వ 

క ర్గార్ధముగ సరిశుద్ధి కై. యాచవేనము విధింపంబణిను. కర సంబంధములే 

నప్పూడు శేవలసుకుషునకు నసత్య చాక్య్ళని'పే.ధముతోోవలె నాచమనముతోం 

బ్ర యాజస ము లేదు కడా! ఇట్లు క రార్థమై జెప్పంబడినదానినే మణులగ ర్యార్థ 

మయ్యీవిధించిన. బునరు  క్రిదోవము వచ్చు ననుటలో సంశయ మేసి ? 

“శ్రుతియందున్న దానిని మణుల విధించుటచే సృతివచనమున శే పునరు_కి 

దశ. మేలరాగాడదు?” అనియెదవేమో వినుము, న్మతియందలివిధి 

సర్వవ్యాపగ మైనది కావున డాసికి శ్రు తియండలివి శేవవిధితో చొనరు 

_గృష్టిము గలుగుటక్కువీలు లేదుం విశేవము సామాన్ఫుమును నియమింప 

సందు కదా! శావున నెట్టును జశేనలాచనునము శ్రుతియందు విధింపం 

బడలేదు. 

“ఆ చనునందబును ఆయుదక మును ప్రాణనస్ర్రుమును౯గ- భావించు 

టయు ననునీరెంటిని. గూడ నాక్టుతి విధించెను.” అనుపకుముకూడ యు 

_క్రియు ను కాదు. అప్పుడు వాక్టుభఖేదము కలుగు నని యిడినజి కీ చెప్పి 

యున్నాము. “ప లజెప్పినకారణములును ఈవిషయమున 
దోడ్చడుచున్న వి. 

ఈళశారజాముపలన పృస్తులీశ్రుతియందు భోజనమునకంశు ముందును వెను 

కను ఆచరింపంబడనలయుననీ స్యృృతివాక్థముచే నిర్థారణ చేయంబడీ 
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యున్నయాచమనము ననువాదముచేసి “ఆయాచనునజలమును ప్రాణవ 
(సప్రుమునులగా థానింపవలయును”” అని మాత్రమే విధింపంబడే నగు 
చెప్పవలసి యున్న ది. 

వుజీయు ప్రాణవ(స్ర్రరూపనుగ ధ్యాసింపు మని చెప్పట యాచ 
మనమును స్తోత్రము జేయుట కోని నిర్ణయించుటకు వీలు లేదు. ఆచము 
నము విధి కా న్స యిదివటు శే నిర్గ యించి యున్నామ్యు విధిని నాత్ర మే 
శాని సోత్యము చేయరనుటయు సర్వజనవి దిశ మే. నుణీయు విచారించిన 
నిచ్చట "పాణన ప్ర క్వభావనయే విధింప[,బడినట్లు గానవచ్చుచున్నది. సో 
వ్రోమునకును దానిచే నుతింప బడవలసీన దానికిని గలసంబంధము లోక్ 

మన ప్రసిద్ధము య్యేయున్నది. సోత్రమునకై యుపయోగింపంబడువివదయా 
ము వ్రత్యమాది ప్రమాణసిద్ధమై యుండవలయును ; న్రులింపబుడువదాధ్హ 

మట్లు కాక వేనమాశ్ర శ్రసోచరమై యుండవలయును. ఇ ట్లుండిస న 
గాని స్తోత, మువలనం బ్ర యోజన ముండదు కడా! ఏవదార్థమునై. ననూ 

చానియంపలియాధిక్యమును తెలుసుటకై మాత్ర మే సోత్రము చేయు 

చున్నా రనుట వృత్యతు సిద్దము, సరస్టప్ర పిమాణనీప మగుపచార్థమే స్తు నుతొం 

పంబడు ననిన నీనియమ మేట్లు నరిపడును? నృతించుటకంకె ముందుగ జ్ 

యాపచాగర్థమునందలిగుణదోమము లన్నియు  విశోదము లమ్యెను కడా ! 

కావున నెట్లు చూచినను వ్రాణవ సత్వ భావన యాచమనవిధికి స్తో శ్రవణా 
కానేరదు. ఆచమననిధి నుప్రసిద్ధము; ప్రాణవ షై (స్రుత్వ్ భావన య ప్ర పసిద్ధనంం. 

“ఇ ట్లయిన రాక యాచనునమునాకీ రెండు వ్రయాజనములుం 
అంగీక రింవంబడిన ట్రగును 5 ఒక్కయాచమనమే పరితుద్దికోటుకును స్రాలా 
మునకు వ న్ర్రముగా నుండుటకొజకునుం గూడ నుపయోగించు నది 
యంగీకరింపంబడిన ట్రగును, క్రది యు రకము కాదు, ఒక్కుకర్య కు నొక... 

ఫలమే యుండుట యు _కృముగాని యనేశఫలము లుండుట “ యు_క్తముం 

కాదు కదా!” అనియెద వే మొ యట్లు కాదు. మేము ఆచమన బూ నవ 
ప్రాణవ స్త్ర త్వ భావనను గూడ వ్ర క్యేకకర్య లనుగా నంగీకరించుచు స్నా 
ముం చరిశుద్ధికొలనై. పురుషునిషే" నాచరింపంబడునాచమున మొకకర్శ్య లై 
ఆయా చమనమున కై యుపయోాగింపంబడు జలమును ప్రాణవ స్త మ్ఛా 

జ్ 
భావించుట మజీయొకకర్త్య = బ్రిట్టంగీకరించినచో మోరుచూవినదోవ. మే చ 
యు రాదు, 
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ఇదియునుగాక యుపనివత్తుయందు జలమునుంహార్సి వెప్పంబడు 

టకు ముందు అన్నమును౮సహార్చియు “య దిదం కించాశ్వభ్ట ఆకృమిభవై 

ఆకిటవతంగేభ ర _స్త శెఒన్నంి” “శునక ములవణికు పీరుసులవణకు క్ట్రీక 

ములు పతులు మొదలగువానివజకు చేయేపదార్భములు కలవో అవి య 

న్నియు నీకు నావోరమే” అని ప్రాణముతో నింద్రియములు చెప్పినట్లు 

వరి ంపంబడి యున్మ ది. ఇది “వాటి నన్నింటిని భశీంపవలయును” అను 

ఏథి కానేరదు వేదమున నట్లు (భశీంవవలయునని) పృకృతుముగం జెప్పం 

జడి యుండలేదు... విధిగా నన్గీయింపవలయు ననిన క్రియను అధాక్టిహో 

రము చేసికొనవలసివచ్చును. ఇ ట్లగుటచే సీవాక్టిమునకు “నర్వ వదార్భ 

ములను ప్రాణాహారములనుగా భావింపవలయును.” అనుట మో త్రమే 

తాత్పర్య మని నిర్హయింపవలసియున్నది. ఈభావనయు శ్రుతియందు 

డ్రై త్పతుముగ జెప్పంబడకున్న ను వూరోో _త్రరవాకములయందు ము 

నష్టం తే” అనుమొదలగుపదము లుండుటచే నధావో రాదులతోం బనీ 

తేకయీ గ్రహింపంబడవచ్చును. మజియు నర్వపదార్థముల నావోరముగ 

నువయోగించుట యశక్యముగదా, కావున బూర్వవాకష్టమున నీవిథ 

ముగ భావన మాత్రమే యుప జేశింపంబడీ యుండుటచే జలవిమయ మై 

పూను త్తరవాక్యములుగూడ భావనయీ ఇెప్పంబజె నని సిద్దాంతము 

జీయవలసియున్నది, ఇచ్చట భావనావాచక మగు “న్సనష్టం తే” యను 

క్రియ వృత్టటముగ నే యున్నది; జలంబును పప్రత్యతీముగ వస్త్త్రమగు 

టకు వీలు లేదు. ఇ ట్లగుటచే నీవాకప్టమునకు ఆచమనవిధియందు తాత్ప 

రష్టము లేదనియు ప్రసిద్దమగునాచమనమునే యనువాదమువేసి అం దువ 

ఉఊఆకూాగింపంబడుజలమునందు ప్రాణవ స్ర్రృత్పమును భావింపవలయు ననుట 

యందే తాత్పర్యము కల దనియు సిద్ధాంతము చేయవలసి యున్నది. 

మణీరయు ఛాందోగ్యబృవా దారణ్యకో వనివత్తులయందు 
"ఆంటి 

యందును *“ఆభామంతి” అని వర్తమొన క్రియయే యువయోగింపయుడి 

యున్నది. వ _ర్హనూాన, క్రియ విధిని స్థాసింవనేరదు, 66 “మన్యం తే” అను 

వదముకూడ వ ర్థనానమునందే యున్నది. అదిమాత్రము విధిని నూ 

చించుట యెట్లు?” అనియెదవేమొ వినుము, శెండువాక్యములలో నేది 

యు విధిని నూచింపకున్న నిశ నావిద్భయే ,ప్రరాోగాజనకారి కానేరదు 
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కావున జేనినో యొకదానిని విధినిగా నిర్ణయించి తీరకవలయును. ఆంటి 
ఆచమనవాక్యమునే విధివాక్యమునుగా నిర్టయించుటకు వీలు తే దనకు 
యమునుం గూర్చి యిదివణజుకీ బవావిధములుగ నిరూవించి యం నొ 

ము, ఆయాచనునము అవూర్వము కాదనియు మజీముకనల తమమూ నళ 

బ్రసిద్ధమ య్యే యున్నది యనియు నిరూపించి యున్నాము, ఇట్త్ర గతే 
దానినీ 'చెప్పూవాక్యమును. విధివాక్యమునుంగా నిర్ముంచుటకు కలౌ 
చేదు. జలమును వ్రాణవ(న్ర్రమునుగా భావింపవలయుననుట మాజి 

శ్రొ త్రవివయము కావున దానినింహార్చి చెప్పువాక్యమే యవశ్లప౭కూాంగో 
విధి వాక్టము కావలయును. 66 “ఆసివ్య న్నాచామేత్ * అని యాచన న 

వాక్ళమునందు ప్రత్యతుముగ విధివిభ క్రి (లిజ్ ప్రత్యయము) కలా 

కదా!” అనియెదవేమొ అంతమాత్రముననే దానిని విధి యని సవా 
రించుటకు పీలులేదు. విధింపంబకునివయ మపూర్వుము కావలతయాననన. 

ఆచమన మట్టిది కాదనియు బహుయు కులతో నిదివజుశే ప్ర తిపాదెలం మం 

బడెను కడా! ఈవిధనుగ నీక్రుతియం దాచమనవిధి యుదేశింపంబుడకక 

పోవుటచే కణ్వశాఖవారు వారియుపనివతునందు “అనగ్నం కురవ్రంతో 
మన్యం లే” అనునంతటితో నే ముగించుకొనుచున్నారు గాని “తూ జ్ 

వంవి దధివ్యు న్నాచామేత్ ” అని పకించుటయే లేదు. మాధ్యందిన ఆెఖ 

వారు (బృవా దారణ్యకోవనివత్తు చెండు శాఖలయందు కలదు. ఆశాణ్ఞుల కు 

కణరప్రశాఖయనియు నూధ్యందినశాఖ యనియు వేర్ల ని తెలిసికొనవల తము యు) 

అట్లు పఠించినను వారికిగూడ పై. నిర్ణయింపంబడినదియే తాత్సరి నక 

తీరదు. వూరగవాకర్ణిమున విధింపంబడియున్న _ ప్రాణవ, న్ర్రత్వ భా వను 

ఊరక యనువాదము చేయుటయే కాని యు_త్రరవాక్యమున వి శ్రేవకు౭మ యర 

మెద్దియు లేదు. “తస్తా జీవం విత్” అనువాక్యభాగమునకు “ఆకార 

అమువలన జలమును ప్రాణవ న్ర్రమునుణూడ భావింపవలయు నని ఆకుూఆక్ం 

గినవాండు” అసి మొ శ్రమే యర్లమును చెప్పవలయును. ఆచవవనముం 

ననువాదముచేసి ప్రాణవ,స్ర్రక్వ భావనను నాత్ర మే “వనం విత్” ఆను 

వాకష్టిభావముచే నా శ్రుతి విధించుచున్నది యని నిర్హయింపవలడాకం నప, 

ఇ ట్లేల చేయవలయును?కణ్వ కాఖయందు ప్రాణవ స్త్రృత్వభావనయుం మూ 

ధ్యందినళాఖయం జాచమనంబును విధింపణబడె ననరాదా” యణుడాుడ 

చదేము యది సంభవించదు. రెండు స్థలముల యందును ద్రకరణవె త ఆయు 
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నొక్కతీరుగనే యున్నది, కదా! కావ్టన నిచ్చట బ్రాణవ స్త్ర త్వభా' 
వన మాత మే నిధింవబణి ననుటయే సిదాంతము. ఈవ్రాణవిద్భయం 
దెచ్చటను ఆచమనవిథి నుపసంవారించుకొనవలసినపని లేదు, మొట్ట 
మొదట నాచనునవిధియే లేదు కదా! సర్వక ర్యాంగముగ స్మృతియందు 
విధింపంబడీనయాచమునమే యన్నింటితోను స్వాభావికముగనే సంబంధిం 
చను. 

అ 

౧౦. సమానాధికరణము, 
విషయ సంశయములు = వాజననేయశాఖయందు ఆగ్ని 

రహస్యమున ఆాండిల్యవిద్యయను నొ"కవిద్వ గలదు, ో*న ఆత్మాన ము 
పాసీత మనోమయం ప్రాణశరీరం భా రూపం” “వుకుషుడు మనోవ 
యుండును ప్రాణము శరీరముగ గలవాడును ప్ర కాళరూఫుండు నగునా 
తు నుపాసింపనవలయును” అని యాసిద్యయం డాత్త్మకు మనోమయ 
త్వాదిగుణములు వెప్పంబడియున్నవిం బృవాదారణ్యకోపనివత్తునందును 
“నోము. యోూజయం పురుషో భ్యా సత్య _స్తస్కి న్నంతర్హ ఎ్రదయే 
యచా వీ హి ర్వాయవోవాస వవ సర్వ న్యే శానః నర్వ స్యాధిపతిః 
నర్వమిదం ప్రృశాస్తి య దిదం కించ” *మనోవమయుండును నిత్యుండును 
వ్రశాశరూపుండు నగునీపురువుండు వృాదయమధ్యమున వడ్డగింజవలెను 
యవనవలెను నూవ్మీరూపుండై యున్నాండు, అతండే సర్టమును నియమిం 
చువాండు సర్వమునకు నధీపతి మనయెదుట నే బేదికలదో జాని నంతయు 
స్వీ కారములయందు ప్రవ _ర్థింపంజేయుచున్నాండు” అని ఇాండీల్యవి 
ద్భనే పర్మింప్తుదు నాత్త్మకు న ర్వేశ్వరత్వాదిగుణములు . అధికముగ వరిం 
పంబడి యున్నవి, ఈరెం డుపాననలు నభిన్నములా ? లేక భిన్నములా? 
ఒక దానియందు చెప్పంబడినగుణములా ? మజీయొకదానిలోనికి చెచ్చికొ 
నవలయునా ? లేడా? అనుసంళయ మిందు నిరాకరింపంబడును. 

పూర్వపతీ సంగతులు :--ఉపానన యభిన్న మైననే కాని 
గుణోపసంపహోరము చేయంబడదు కచా! ఇచ్చట నట్టియైక్యమును నిర్హ యిరి 
చుటకు వీలు లేదు, అప్పుడు పునరు క్రిదోషము వచ్చును. శాఖలు రెం 
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డుగా నుండినచో నష్పుడు వాని నభ్యుసించువారు వాని ననుసరించి యను 
ప్రీంచువారును భిన్ను లుగా నుండుటచే వారికే య ల్యేకముగ నొక [టా 

యుపాసనయీ జెప్ప(బడి యుండవచ్చును అం దొకచో నధికగుణములు 
కలవేని మజీయొక స్థలమునకు జెచ్చికొనవచ్చును. వునరు_క్టిదోవుంబును 

రాదు. ప్రన్తుతమున కాఖయొక్య..టి యే, కావున నొపునరు_క్రిదోవమును 
నివారించుటకు నుపాయ మెద్దియు లేదుకదా! కావున నిచ్చటివిద్యలు పర 
స్పరభిన్న ము లనియే చెప్పవలసి యున్నది, 

“ఇట్రుకాదు, ఈయుపాసనలలో నొక్కటి విధింపంబడెను. మణి 

కొన్ని గుణముల నధద్ధికముగ విధించుటకై యదియే రెండవమా రనువా 
దము చేయబడెను” అనిన నదియు యు కము కాదు. గుణముల జెప్పు 
క యే కేవలవిధి గానవచ్చెనేని యది గుణవిధానమునకై.  మజల ననువ 
దింపంబడవచ్చును కాని యట్లు లేకున్న ననువదింపంబడదు. కొన్నిస్థల 
ములయందు గుణనహీతము లై నవిధులకు గూడ ననువాదము కొన్సట్లు 
చున్నది గాని యప్పుడు ఆరెంటికిని బరన్సర మంత ర్భావ ముండవలయు 
ను. వవియో కొన్ని విశేమగుణములుదప్ప తక్కినవి భిన్నములుగ నుండ 
గూడదు, ప్రన్తుతోపాసన లీ రెండు తెగలలోను జేర లేదు. అగ్నిరవాన్యము 
నందు చెవ్చంబడీన విద్యయందును బృవాదారణ్యకోపనివత్తునందు 
చెప్పంబడీన విద్యయందును గూడ గుణములు చెప్పండియే యున్న విం 
శెంటికిని పరస్పరాంతర్భావము కూడ లేదు, *కామరూవీణం” జోఆత్త 
కామరూవిణిగా నుపాసింపవలయును” అని కొన్ని గుణము లగ్నిరవా 
స్యమునందును “సర్వ న్నే శాన అను మొదలగు గుణములు బృహాదా 
రణ్యకమునందును జెప్పంుడ్ యున్నవి. ఈగణములకు బరస్పరసంబంధ 
మింత మైనను లేదు. ్రట్లగుటచే చేనికి నదిభీన్న మైనదియేకాని యన్యము 
కాదు. ఈకారణమువలన నివి ప్ర త్యేకముగ వీధింపంబడినవి  యనుటయీ 
సిద్దాంతము. తెలియనివివయమును తెలుఫుటయు ఒక కార్య మునందుం 
బ్రవ_ర్తంపనివానిని ప్రన్నర్తింపం జేయుటయా నేది కలదో అదియే విధిం 
ఇచ్చట రెండునలములయందును విథంపంబడీనగుణములు క్రొ తవియ్ కావున పురుషుండు వానిని కొ తగా ౫కి ఎ రా 
వు సూ | కోత్త గ్ర హాంవవలసినవాయో, కొత్త, 

ముత భావీంపవలసినవాంద్లే కావున విద్యలు పరస్పరఫీన్నము లను టలో నంశోయమను లేదు, ఒక దానియందలిగుణనుల లెండవదానిలో నికి 
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నుపనంహారించుకొననలయు ననుట యు కము కాదు. ఆచమనవిధి సృ 
తిప్రసిద్ధ మగుటచే దానిని శ్రుతి యనువాదము చేనె నని వెప్పి వూర్యో 
ధికరణమున ప్రాణవ(స్ర్రుత్వభావనయీ విధింపంబడినట్లు సిద్ధాంతము చేసితిరి 
గాని యిచ్చటమా త్రము విధి యనియు యనువాద మనియు స్పష్టము 

కాకపోవుటచే రెంటిని. గూడ విధివాకములనుగానే యంగీకరించి “రీరవ 
లయును. 

అ... పొా-9. నసూ-౧౯. 

అవతారిక: అని యిట్లు వ్రత్యు దావారణసనంగతిచే వచ్చినవూర్వ 
పశీమును ఖండింపుచున్నాండుం 

౩౭౯. సమాన నవం చాభేదాల్. 5. 8. ౧౯, 

తాత్సర్భము 3--ఇట్లు నంశయింప+ బని లేదు. శాఖలు భిన్నము 

లై నప్పుడు విద్య లనేకముగ నెట్టు గృహింతురో అక్లే యేకశాఖయందుం 
గూడ గ్రహించుటకు వీలు కలదు. “ఈవిద్యలు పరస్పరభిన్నములా ? 
కావా?” అని నిర్ల ర్లయిం పవలసివచ్చినప్పుడు “ఈవిదలయందు ఉపా 

న్యుండుగా చెప్పబడిన జేవత దెొంక్క డా ? బరువు రా 25” అని మూ త్ర మే 

విచారింపవలయును గాని *శాఖలు భిన్న ములా ? కావా?” యని కాదు. 

నరము నుపాన్య జీవత నొ శ్రయించియీ నిర యింపంబడవలసియుండు 

ను. ఉపాన్యబేవశ యొక్కం క న విద్యలు నోక్కటియ్ యగును; కా 
కున్న భిన్నము లగును. వ వ్రన్తుతవిద్యలయందును మనోమయ త్యాదిగుణ 
ములు గలపర మేళ రుం పం యుపాస్య దేవతగా వర్శింపండె నని 
గుజుతించుచున్నాము. ఉపాస్య జేవతయే యుపాసనకు రూపము. ఉపా 
న్య దేవత యభిన్నుండగుటచే విద్యాయాప మభిన్న మైనది. ఇ ట్లుండ నిట 
విద్యాభేదము కోల దని మెట్లు నిర్హయింపగలము ? మతియు విద్యలకు 

భేదము లేకున్న గుణములకు నుపసంపశర మేల లేకపోనవును ? 

“పునరు క్రిదోవము వచ్చుటచే విద్యలకు పరస్పరభేదము కల దని 
నిశ్చయించితిమి” అనిన నది యు కము కా దనియెదము. అ ట్రూకవిద్యనే 
రెండునూారులు చెప్పుటకు ప్రయోజనము కలదు. ఒక స్థలమున నుపొసన 
విధింపయబడణెను. కెండవస స్థలమున కొన్ని గుణములు మాత్ర, ము దెల్స్పంబ 
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డెను. బ్రట్టుశచెప్పుటలో ననుపవ త్రి యేదియు లేదు, “ఇట్లయిన నగ్నిరవా 
న్యమునందు వెప్పంబడినగుణములు మాత్రమే బృహదారణ్యకోవనివుత్తు 
నందం జెప్పంబడి యుండవలయును. “సర్వ న్యేశాన” అను మొదలగునవి 

మాత్రమే చెప్పంబడియుండవలయును. *“మనోమయఃి అను మొదలగునవి 
"ెప్పంబడి యుండగూడదు.” అనియెదవేమొ యిది యొకదోవముకాదు, 
ఆమనోమయ త్వాదిగుణములు పఠింపంబడియుండుటచేత జే కదా మనము 
“అగ్నిరవాస్యమునందలి విద్యయే బృహ దారణ్యకోపనివత్తునందలివి దట” 
యని గ్రహీంపంగలుగుచున్నా ము. భాండిల్యవిద్ట యగ్నిరవాస్టమునం 
దుం జెప్పంబడీనది మిగుల దూరమున నున్నని, బానియందడు వర్హి పం 
బడినగురాము ల బ్ర స్థావించుటచే దాని నిచ్చట గుజుతింపయగబలుగునట్లు 
వేసి కడా! శ్రుతి యధికగుణముల విధించుచున్న ది, ఇట్లు చేయకుండిన 
“బృవాదారణ్యకోపనిమత్తునందలిగుణములు అగ్నిరహసస్టమునం దలివిద్యకు 
సంబంధించినవియీ” యని నిర్ణయించుటకు వీ లెట్లు కలుగును ? మతియు 
(కొ_త్తవిమయముల బోధించుటయె వాక్టమునకు సార్థకత్వము. ఇట్లు సా 
కక్ మగువాక్యమునం బూర్వసిద్దము లగువిషయములు కూడ నుండెనేని 
యది (పూర్వసిద్దవిమయముల జెప్పుట) * న త్య్వానునాద్ మగును, ఇ 
ట్రయినను దోవము లేదు, నిత్యానువాదము అనేకము లశజేకనలముల 
యందు గానవచ్చుచున్నవి. ఇదియు వఫూర్వవివయనును గుజులించుట"ే 
సాధన మగును. కావున శాఖాణేదము లేకున్నను ఉపాసనలు మాత్ర, 
మభిన్నములే యనుటయు నొక స్థలమున నున్న గుణముల మజీయొకసల 
మున నుపసంవారించుకొనవలయు ననుటయు సిీదాంతేములు,. i 

“అగుగాక, త్తం టేనిద్య వధానము ఏదియను వాదము అని యుద 
వేసు: వినుము. అగ్నరవాన్యమునందలివిడ్య విధివిహీతము ; జపనివత్తు 
లోనిది యనునాదము. లోకమున నధిక సంఖ్య గల చతురంగబలమును 
మూచినప్వుడు “దీనియందు రాజు కలడు” అనియు నల్ప సంఖ్య గలసి 
న్నమును జూాచినప్పుడు దది యాతనినై న్య మే కోని యిందు రాజు లేడు” అనియు సర్గ యింపఃబడీనట్లు యిచ్చటను అధికగుణములు వర్చిం ప. 

మనా. * ఆనువాద మనంగా ప్రమాణాంకేరము అవఅన నీద్ధించీ యున్న విషయమునే కార్యార్గమె నుల కెప్పుట, నిత్యపదార్రముల ననువాదము జేయుట నిత్యానుచా దమ. వ్యావవోరీక నిక్యము అ ననుజాదము జేయుటయు నిటిదియే యగును, | 

వ 
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పంబడీనస్థల మే వీధీ యనియు అల్పగుణములు జెప్పయిడిన నస్థల మనువాద 

మనియు" నిర్హయింవంజడెను. కావున బృహ చారణ్యకోపనివత్తునందలి 
గుణము లనూ అగ్ని రవాస్యమునందలివిద్భలోనికి నుపసంనారించుకొన 
వబయును, 

౧౧. సంబం ధాధికరణము, 

వివయ సంశయములు బ్బ హాదారణ్యకోపనివత్తునందు కక 
త్యం బ్ర వూ”? కకక హిరణ్యగర్భుడు సత్యము” అని యాకంభించీ “త ద్య 

త్ర త్సత్వు ముసా న ఆదితోో య ఏమ వతస్మీ ౯ మండలే వభురుహో య 
శ్చాయం దవీ, తేజకు న్పురుమణి “ఈహీ హిరణ్యనర్భుండే సూర్యుండు 
నూర మండలాంతరన రియైెయున్న వాండు. మనుమ్యులయొక్క_దకీ ణే త్ర త్ర 

మునిందుం గూడ నికే యున్నాడు” అని యాయసకు జీవసంబంధ 
మైనట్టియు జేహనంబంధ మైనట్టియు స్థానములు చెప్పబడి యున్నవి; 
మతజీయు “భూర్భువ సువః” అనువ్యాహృతు లే యాయాది తో సప పురు 
షులకు చేవాము లని వర్మింపంబడ్డి యున్న ది. తరువాత “శ్రసోస్టోవరిన 

దవా రితి. త స్యోపనివ. “నవా మితి” _“ఆయాదిత్య పురుషునకు జ్ర మా 
అనిపేరు; అశీవురుమునకు “అవాంిఅని'వేరు,” ఆఫి నారిరువురరు నానుఖే 
దనూలు చెప్పంబడెను, “ఈనామములు రెండును ప్ర క్యేకముగ గ గహీం 
పంబడనలసినవేనా ? _ లేక పరస్పర ముపనంవారిం చోకొనవలసినని యా?” 
యనుసంశ య మిచ్చట గలదు, అది యిందు ని రాకరింప( బడును. 

6-౨, పా-౩, సూ-౨ ep 

అవతారిక = ఈనంశో యమును నిరాకరించుట'కై దృష్టైంతసంగ 

తితో మొట్టమొదటం బూర్వపతుము ననువాదము చేయుచున్నాండు. 

౩౮౦. సంబంధా చెన మన్య ్రౌ,పి, ౩. ౩,౨౦. 
తాత్ప్సరస్థము:---పూ ర్వాధికరణమునందు శాండిల్భవిద్భలు ప్ర ప తే 

కము నున్నను వానికి గుణోపనంహోరము కల డని చెప్పబడెను క్ జా! 

ఇట్లే మె నుదవారింపబడినవిడ్భయందు గుణోపసంహోరము కల దనియీ 
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సిద్ధాంతము చవేయంబడవలయును. ఈవిద్యకు నుపక్తృమి మొక్కటియేీ; 

ఉపసంహారంబు నొక్కటియీ. ఒక్కనస్ధలముననే ఇవిశేండును చెప్పబడి 

యున్నవి. ఇ ట్లుండ వీనిలో గుణోపసంహార ముండు ననిన నంశయ 

మేమి? ఇందు వర్తి ౦పంబడిన పదార్థ మొక్కటియె స్థానములు భిన్నము 

లుగా నున్నంతమొత్ర, త్ర మున వచ్చుహానియేమి? గురువే వాద్యాచారము లు 

పటేశించిన నది కవ స్థానభేదమువలన భేదించునా? ఇస్తే చేదోప దేశం 

బును స్థానభేదమా త్ర మువలన భేదింపనేరదు. కావున సీనానుభేయములు 

శెండును వ్రరువురకును సంబంధించు ననవలయాును, 

“ ఇట్టుకాదు. “తస్యోపనిమ దవామితి; తస్యోపనివ దవారితి 
అసి అమ్యాదిత్య స్థా నస్టితుల నర్వనామముచే బరామర్శించి నావు జేయ 

ముల శ్రుతివిధించుచున్నది. ఇట్టగుటచే నానొమములు పరస్పరము చేరవు. 
అనియెనవే మొ యట్లుకాదు, “తస్య” ఆనునర్వనామము ప్రన్తుత మగుప్ర 
భానవివయమును మా త్రమే పరామర్శించునుగాని చానికే సంబంధించిన 

గుణాదులం బరామర్శించదు. ఇచ్చట స్థా సొనములు కావుక్దా ! కావున ఆం 

డునామములును హిరణ్యగర్భున కే విధిరపంబడిన ట్రయినని, ఈకారణము 

- వలన నిస్సంశయముగ నీనానుములు రెండును రెండు చేవతలకును నంబం 

ధించును, 

అ=, పా-౩, స్తాం, 

అనళారిక౩._ఐ్రట్లు వచ్చిన వూర్వపత,మును ఖండింపుచున్నా (డు. 

3౮౧. న వా విశేపాల్, ౩, ౩. ౨౧. 
తాత్ప్సర్యము:---ళట్లు చెప్పకూడదు. అెండునామములు నొక్కఎనికి 

నంబంధించునవి కావు. శాండిల్యవిద్యలయందు ధర్మ ములు ప పత్యతే పదార్థ 

ముతోనే సంబంధము కలిగి యున్న ఏ. రెండుసలములయంసు నావదార్థ 
మొక్కటియీ కావున ధక ములకు నచ్చట పరన్సరోపసంహోరము కలిగినది 
ఇచ్చటనూ+ త్ర మట్లులేదు. ఉప కృమాదు లొక్కటియేయైనను 'జేవతకూడ 
నొర్క.ండే కొనను స్థానభేదమాల నాశ్రయించి నామభేదములు కల్పిం పం 
బడినవి, ఆదిక్యమండేలాంతర్వి రి ది య/నవుకుమని వర్ణించుట కువ క మించీ 
“త్ర స్యోపనివ దవారితిఅని అహోనామను విధింపంటడినది; ఇ యల్నీ 
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పురుషు నువక్రమించి “త్ర సో(ోవనివ దవామితి” అని యవాం నామము 

విధింపంబడీనది. సర్భీ నౌమంబును సమిపమున నున్న విషయమును పరామ 

ర్భించునది. é6 వధానవిమయమును మాత్ర మే పరామర్శించును కదా)” 

యనియెదవే మొ. ఇచ్చట సామవిధికి గారడముగుటకే పిరణర్టిగర్భు నికంయె 
ఆదిత్యమండలాదిస్థానమే ప్రధానము, ఇ ట్లుండ నీరెండు నామములకు 
నై క మెట్లు కలుగును? 

“దేవత యొక్కండే కదా! ఈవిద్టయందు ఒక్కహిరణ్యగర్భు 

నశే స్థానభేదము వర్శ్మింపంబడెను కాని మణి యేమియు లేదు కదా!” 
అనియెద వేమొ సత్యమే. ఒక్క దేవత శే స్థానభేదముల నాశ్రయించి నా 
మభేదములు చెవ్పయబడెను. ఈకారణమువలనంగూడ నామములు రెండు 

నొక్కనికి సరిబంధింపవని "చెప్పవలసి యున్నది. ఆయాస్థానములయం 

దున్నప్వూడు మాత్రమే యాయానామభేదములు కలుగునుగాని లేనప్పూ 
డు లేదు కదా! “ఇట్టి దెందైనం గలదా” యనియెదవే మొ వినుము. 

ఈవిషయమున ననేకదృష్టైంత ములు కలవు, ఒక్కుపురువుండే అవస్థాభేద 

ములనలన ననేక నామములతో వీలువంబడుట లోకమున నున్నది, సింహో 

సనముషై గూర్చుండి న్యాయాన్యాయముల నిమర్శించునప్తు డాతనినే . 

ప్రభువనుచున్నాము; కావ్యాదుల నొచరించునప్పుడు కవి యనుచున్నా 

ము, మజియు గురుస్త్వరూపము భిన్నము కాకున్న ను అవస్థాఫదము నా 

శ్రోయించి యుప జేశింపంబడిన నేవ యవస్థాంతరములతో నంబంధింపదు. 

సకవు ఎచ్చటికై నను ప్రయాణ ను నేని యాయనతోం గూడ 

నీవును ప్రయాణము కము, అని విధింపండినప్పూ డానేవ ప్రయాణ 
మగుచున్న గురువుతోమా- త్ర త మే నంబంధించును గాని గృవామునందున్న 
గురువుతో సంబంధింపదుం (అనలా గురువు ప్రయాణమగుచున్న ప్పూడు 
మాత్రమే వచ్చును గాని గృహమున నున్నప్పుడు రాదు) గ్రామమునం 

దున్నను అరణ్యమున నున్నను సేవకు భేదము కలుగదు కచా మ యని యిది 

వజ కీదృష్టాంతమును మో రాశ్నేనించీ యున్నారు కాని యది చెల్లదు, 
అరణ్యుముగాని వట్టణములుగాని అవస్థాభేదమును కలిగింపంజూలవు కదా! 

కావున నీనానుధేయములు పరన్సరభిన్న ము లే. 
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3౮౨. దర్భ యలి చం ౩.3, ౨౨. 

తాత్సర్య ము! మణీయు పృన్తుత సందర్భములవంటి సండర్భముల 

యందు గుణములను పరస్పరభిన్నములనుగా గహింపవలయు ననువివ 

యము క్రుతిచేతనే ప్రత్యతీముగం కెప్పంబడియున్నది. ఛాందోగ్యోపని 
వత్తునం “డజ్యాదిక్యవురుమునింార్చి చెన్సంబడినసందర్భమును. విమర్శిం 
చిన నీవిషయము లేలుచున్నది. అచ్చటఃగూడ “త సై ్ఫతస్య త జేవ రూ 
పం య డమువ్య రూపం యా నమువ్య శేషా తౌ గస య 
న్నామ తన్నామి “ఈ యశథ్నీపురుషువునకులహాడ నాదిత్య పురుషుని 
రూపమే దానము. ఆయన  యనయవలే యవయవములు, ఆయన 
చీరే చేరు” అని యాదిత్యాశీ పురుషులకు సమాన నామరూపము 
చే జెప్పంబడి యున్నవి. ఇది జయతి జేశము, అజ్నీవురువునకు ప్రే 

కస్వరూపాదులు జెప్పంబడలేదు కదా! బాగుగ విచారించిన అదిత్యప్పురు 
మండే యథీపురువు. డై నవో నతిబేశముతోం బనిలేదు. అచ్చటిధర్హ్మము 
లిచ్చట స్వాఫెవికముగా నే యుపనంవారించుకొనంబడవచ్చును కదా! 

కావున నీయుపాననలు రెండును భిన్నములే యని కేలుచున్నది. స్థానళే 
. దమే దీనికి గారణమని యేర్పడుచున్నది. ఈకారణమువలన స్థానభేద 
ముండుటచే ప్రన్తుశ విద్యలును పరస్పరభిన్న ములే; నానుభేయములును 

పరస్పరభిన్న ముళే, 

౧౨. న ంభృత్యదిక రణము, 

నిషయ సంశయములుః “బ్ర హా జ్యేష్టా వీర్యా సంభృళా 
ని బ్ర హోర చం దిన మూతతాన శ్ర హా భూతానాం వథనుం తు 

జజ్ఞే న సార తి ఏ వాణా నస్టితుం కి పంచభూతములు బువా 

భ్ "రూపములు: పీనికి గేవలపరే ట్రవ్తామే కారణము. వీని నాబ్ర వామే 
స్థిర పర చెను. ఆబ హాము మిగుల శేష్టము. ఇంద్రా దులు జనించుటుకరకు 

బూర్యమే స్వరము 1 నా క్రమించెను. “సను _స్తభూతములకంకె నౌ? ద్రవామే 

ముందు జనిం చెను. అబ్రహాము నలిక్ర మింపగలవా. డెవ్వండు / ” అని 

* ఆరిజీశము (అ=౨. పా-3. మూర, భీజీ-.826 చూ): 
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ఛందోగఛాఖయం దొకన్గలమునం జెప్పంబడి యున్నది. ఆయుపనివత్తు 
నందు శాండిల్యాది బ, వవీద్య అనేకములు చెప్పంబడియున్నవి. పైనుద 
హరించిన శ్రుతియందు 'చేవ్పయణుడినభూశనంభ్ఫరి ద్యులోకవ్యా ప్రి మొద 
లగుగుణముల నొవిద్యలలోనికి నం గహించుకొనవలయునా ? లేదా? 
యనుసంళయ మిాయధికరణమున నివారింపంబడును. 

పూర్వవకుమువే శ్రుతియందు. చెప్పబడినవి పరబ వాగుణ 
ములే కావునను ఆవిద్యలయందు వెప్పంబడినవాండును వర్ద పామే "కా 
వునను ఈగణముల నచ్చట నుపనంహారించుకొ నవలయు నేనుటయే 
యు_క్తియు కము. ఆవిదిలలో గొన్నింటియందు స్థానభేద మున్నను పోడ 

శకభవిద్య మొదలగుమతీకొన్ని టియం దా వ్ర సామే లేదు; కలవాని 

యందు. గూడ “జ్యాయాన్ దివ” అనుముదలగు *నధిైైవినై వై ళస్టర్యము 
లు నర్శ్మింపంబడియే యున్నవి. కావున నిచ్చట గుణోపసంహోరము కల 
డనుటమే న్యాయ ము. 

ట్ర w సొ-8. సరా-౦౩, 

అవతారికః._అనునీపూర్ణపకుము. నీనూ శ్రృముచే. నిరాకరించు 
చున్నాడు, ఇందు ఫూర్వాధికరణమునందు చూపంబడినన్యాయ మే యా 

థారముగ గైైకొనంబడునుగాన్సున ప్రస్యేకసంగతి లేదు. 

౩౮3. నంభృతిద్యువ్యా హ్యపి వాత ౩.3.౨౩. 

తాత్సర్యుమువ--ఇట్లు తలంపవలదు వినయ వాక్యమున నుదవా 
రింపంబడీన నంభృతిద్యులోశవ్యా ప్రి అజశ్వము మొదలగుగుణములు ఇం 

డిల్భవిద్యాదులలో నుపసంహరించుకొనంబడవు. పూ ర్వాధిశరణమునందు 
జూపంబడిన ్లీ యిచ్చటను స్థానభిదమువలన విద్వాభేదము రలదుం 

శాండిలా్ధది నిద్యలయందు నరమేశ్వరునకు నుపాసనాస్థమై స్థాన 

ముల్లు చెప్పండి: యున్నవి. విమయచవాకస్థమున నట్టు లేదు కడా! గవ 
వమ ఆతా౭ంగర్ద దడ యే” “నాయాశ్ర ,వృాదయమధ్యమున నున్న జ్యోతి 
యో అని శాండీల్యవిద్యయందును ' దవారం పుండరీకం వేళ్ళ దవా రోజ. 
సన్నంతరాశాళ' అతినూక్ష్యమగుహృదయకమలముకలదు- దానిలోపల 

* ఆధి.దెవికముజ దేపరఅ లో నివిభాగ' ము. 
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నతినూ తృమగునా కాళంబునుకలదు' అనిద వారనిద్యయం దునుస్థానముచెవ గ్ 

బడియే "యున్న ది,“య వపోజ_ మీ ణి వురుపోదృశ్య లేోఈకంటియం టేపు 
రుమ్వుండు కలండో” అని యువకోసలవిద్భయందును స్థానవిశేవము చెప్పం 
బడీ యున్నది, ఇట్లు సామాన్భిముగ నేవిద్టయందు జూడంబోయినను ఉపా 
సనను 'చెవూనప్పుడు పరమేశ్వరునకు శరీరనంబంధ మిగుస్టానమేదియో 

యొక్క-టి చెప్పంబడుచునే యున్నది. కై వాళ్యమునందు మాత్ర, మట్లు 
కాక నధిమైవికము లగువిభూతులుమా త్రమే వర్శింపంబడి యున్నవి 

'ఇట్లున్న సీశెంటికి నై కము కుదురుట యెట్లు? ఈకారణమువలన స్థానళే 
దము నాశ్రయించి పై యధికరణమున విద్యాభేద మెట్లు స్థిరపరుపంబడెనో 

అశు యయ ధికరణమునందును స్థిరవరువబడవలయును. ఇ ట్లయిన 

గుణోవనంపహోరము కలుగదు. 

“ఇదియేల? శాండిల్యాదివి ద్యలయందును అధిజై వికవిభూతులు వర్ణిం 
వయబడ్యే యున్నవి, “జ్యాయాన్ దెనఃి అని శాండిల్యవిద్యయందును 

“యావాన్న్పు ఆయ మూకాళ సా వా నే పోఒంతర్హ దయ ఆకాళః 
(చూ, ౧. 5, ౧౪ ౫.) అని దహరవిద్య్యయందునూ శరీర జీళవ రత్రికి సం 
బంధింపనిగుణములునర్షింప (బడీనవఏ. మజీయు స్థానమును ప ప్రసాపింపనివిద్య 

లుకూడ ననేకములు కలవు. ఇ ట్లుండ నాగుల ములకు నుపనంహోర మేల 
కలుగ రాదు?” అనియెద జే కు ఇది సత్యమే ఇ ట్లయినను సంభృతి మొద 
లగుగుణముల నితరవిద్యలయం దుపనంవారించుకొనుటకు ఏలు లేదు. అట్లు 
లేకుండ జేయుటకు తగిన హేతువులు కలవు, ఒకవిద్యయందు చెప్పంబడి యు 
న్నగుణముల మజటియొకవిద్వలోనికి నువనంహోరము చేసికొనవలయు ననిన 
నప్పుడు రెంటియందును నమానిఏణములు కొన్ని పఠింపంబడియుండవల యు 
ను.అట్లు లేకున్న “ఈవిద్యకును సంబంధము కలడు” అనువిమయ మెట్లు 
తెలిసికొనుటకు పీలుపడును ? ఈవిమయము,నిదివజ కే పలుమాణు వక 
టించి యున్నాము. ప్రన్వుతవిషయమును విమర్శించిన నట్టి జేదియును 
లేదు. ఇాండిల్యాది వివ్యోలయందలిగుణములు అల్పము? నై "సను * ట్రా 
చేసా” అను మొదలగు ప ప్ర స్తుకసందర్భమున పఠింవంబడి యుండతేదీ 
విడ్ధలును బవుదూరముస నున్నవి, గుణములు నమానవముగ జెప్పంబడి 
యున్న చో దూరస్టితి యేమియు జేయచేరదు కాని యిప్పూ డదియు నొక 
కారణముగ రావలసి వచ్చినది, ఈ ఇాండిల్యాదివిద్యలయందును ఒకవేళ 
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నొ కానొకయాధి'జై వికగుణము వర్ష్మింపంబడి యున్నను అంతమాత్రమున 

నట్టిగుణముల నన్నింటిని జెచ్చికొనుటకు వీలు లేద. ఈగుణమునకును 

వృన్తుతీవిషయవాకర్ణిమున నున్న గుణమునకును భేదము నిన్సృంళయముగ 

గలదు కదా! ఇక నేమి యనిన నిచ్చటిగుణముల నచ్చటనే గృహించి 
యుపాననలను గావింపవలయు ననుటయీ సిద్దాంతము. “అన్నింటీయం 

దును వర్ణీంపబజడినవాండు పరమేశ్వరు డొక్క జేకదా! ఆకారణమువ 

లన నైనను గుణోవసంహోరము నొాచరింపవచ్చును” అనియెద వేమొ 

యది సంభవింపదు. అప్పూడు అన్ని విద్యలు నొక్కటియే కావలసి వచ్చును. 
ఇది సంభవింపదు కడా! కావున ప్రస్తుతవిమయమున గుణోవసంహోరము 

లేదు. 

౧౩ పురుపాద్యధిక రణము, 

విషయ సంకయములు == సావు వేదమునందు తండిశాఖవా 

రు పైం౦గిశొఖనారు నను శెండుతేగలనారు గలరు. వీరికి ఛాందోగగమే 

యువనివత్తు. ఆయుపనివత్తునందు తృతీయ ప పాఠకమున పడియారవఖండ 

నుందు పురుషుని యజ్ఞముగ గల్పీంచి యొకవీద్య చెప్పబడియున్నది, 

ఆవిద్భయం దు వురుషునియాయుమ్యమును మరూూడుఫెగములుగ విభజించి 

వానిని ప్రాతర్మధ్యావ్నా సాయంసవనములనుగా వర్షించి యున్నారు, ఆక 

లి దప్పి మొదలగునవి యజ్ఞదీ తంగా నభివర్శింపంబడియున్న ది. మెణీయు 

మంత్రజపము ఆశీ రాషదము మొదలగునవి యనేకములు తే త్రదనుకూల 
ములుగా వర్ణింపంబడి యున్నవి. కై త్రీరీయశాఖవారును ఇక్షు యొకా 

నొకవురువయజ్ఞమును కల్పించుచున్నారు. “త నై స్థనం విదుపో యజ్ఞ 

స్యా తా యజనూనః శ్రద్దా పత్నీ” (ఈశ్రు తియొక్కయర్థము అధికరణ 

వ్యాఖ్యానముచేశ నే కేటపడగబదు.) అని చారు దానికి 'కొన్నియవయవ 
ముల చెప్పియున్నారు. ఈవిద్భలు రెండు నొక్క_టియా ? కావా? వీని 
యందు వరస్పరగుణోపసంహాగము కలదా? లేడా? అనువినయ మిందు 
వీభారింపంబడునుం 
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పూర్వపతసంగతులు:.= పెనం జూపిన రెండుస్థలములయందా 

ను చెప్పబడినది పురువవిద్భయే. రెంటికీని నామధేయ మొక్కటియే, 
““విదుపో యజ్ఞస్య” అనువాక్ళమునకు “విదాాంనుం డను యజ్ఞ మునకు” 
అని యర్థము వచ్చుటకు ఏలు లేదనియు, అట్లు రాకున్న ఛాందోగో|్టోవ 
నివ త్తునందు చెక్పినవిద్యకును తై త్తిరీయోపనివత్తునందు చెప్పీనవిద్యకును 
భేదము కలుగు ననియు భాందోగ్యోపనివత్తునందు పురుషుడే య 
జ్షైముగాం గల్చింపంబడె ననియు (తె త్తిీరీయోపనిమత్తునందు అట్లు గాక 
విదా్తాంనునకు నంబంధించిన యజ్ఞమును గూర్చి మా త్ మే చెప్పం 

బడె ననియు నీకారణమువలన రెండును పరస్సరభిన్న ములే యనియు 
వాదించుట యు_క్రియుక్రము కాదు, యిజ్ఞన్వరూపమే యజమా 
నుండు కావచ్చును. యజబూనుడు చేతీనొడుగా నుండవలయును 

కావున విదాస్టంనుండే యజ్ఞ ముగాం జెప్పబడవచ్చును, ఈకారణము 
వలన రెండువిదస్ధలయందును పురుషుందే యజ్ఞముగా గల్ప్సింపంబడె 
ను. బ్రదియునుగాక్ రెండుస్థలనులయందును ఆవురున యజ్ఞ మునకు 
మరణమే యవభ్ళృథస్నా నముగా వర్ణింపంబడియున్నది. కావున రెండు 
విద్యలు నొక్క_టియే యని తెలిసికొనుటకు వీలు కలుగుచున్నది. పూర్వా 
ధికరణమున *అసాధారణకారణ మేదియు లేకుండుటచే రెండువిద్య్భాలకు ను 
భేదమును నిర్షయించుటకు వీలు కలిగినది కాని యిచ్చేట పెంజూపీన 
కారణములవలన నట్టివీలు దొరకలేదు కదా ! శెంటియందును నమాన 
ధర్మము లనేశములు గానవచ్చుచునే యున్నవి, "కావున ఛాందోగోష్టిపని 
వత్తునందుగల యధికగుణము లన్ని యు తే త్రిరీయుములోనికి 'దెచ్చిళొన 
వలసినవి యే, 

S©-3, పౌ-3, సూ-ం౨౪ ఈ 

అవ తౌరిక్ష:._అని యిట్లు ప్రత్యుదావారణసంగతితో వచ్చిన పూర్వ పక్మును నిరాకరించుచున్నా డు. + 
న. వ క అ సాధారణశారణమా, (ఆ-౨. పొంగి, నూ. 36. జీ జ్రీ_652 చూ, ) 
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న్నూ నాత్, 8. 3. ౨౪. 

నూత్రార్థచం దిశ - వురుపాద్యధికరణము, ౧౩. 2387 

తాత్సర్యము:---ఈపూర్వపతము యు _క్షము కాదు, ఛాందోన్యో 
పనివత్తునందు చెప్పంబడియున్నపురువవిద్భకును తె _త్తిరీయోపనినత్తునం 
దలిపురువవిద్యకును సంబంధము అేదు. అదియీ యిది యనుటకు తగిన 
గుజుతులు లేవు తై త్తిరీయోపనిమత్తునందలిపురువవిద్యలో పత్నీ 
యూపము వేదిక మొదలగునజేకయజాంగ ములు కల్పింపంబడి యున్న వి. 
ఛాందోగోోపనివత్తునందు అట్లు లేదు. మజియు తై త్తీరీయోపనివత్తు 
నందు ప్రాతీర ఢ్యాహ్న సాయంకాలములే సవనములుగం గల్పింపంబడి 
యున్నని; ఛాందోన్యోపనివత్తునందు వురువయశజ్ఞోపాసకునకు నూటపది 
బాతు సంవత్సరము లాయువు గలుగునని చిని యాయాయువును 
మూూడుభాగములుగ విభాగించి జననకాలము మొదలు బ్రరువదినొలుగు 
సంవత్స్చరములవజకు ప్రాతస్సవనమనియు తరువాత నలుబదినాబ్లుసంవత్స 
రములవజుకు (అనంగా అరువదియెనిమిదవసంవత్సరమువణుకు) మాధ్యా 
వ్నాసవనమనియుం బిమ్మట నలుబదియెనిమిదిసంవత్పరములవజుకు (అనంగా 
నూటపదియాజవసంవత్సరమువజకు) నాయంసవనమస్యు వర్షింపంబడి 
యున్నది. ఇట్లు విశేవభేద ముండుటచే నొకానొకవివయము ' సమాన 
ముగ నున్నంతమాత్రమున ెండువిద్భుల కభేదమును చెప్పుట సంభపం 
వదు. 

ముజియు ఛాందోగ్యోపనివత్తునందు పురుషుడే యజ్ఞముగా జెప్పం 
ఇడి యున్నాండు; తె_త్తిరీయోపనివతున నట్లు లేదు.“వవం విదుపో యజ్ఞ 
స్య”అనువాక్యమునకు * బ్ర హజ్ఞానియే యజ్ఞ మైయున్నా (డు”అని యర్థము 
చెప్పుటకుగాని “ఆతా యజమానః”అనుభాగములకు “యజ్ఞ స్ప్పరూపుర్తో 
యజమానుండు”అని యర్థము చెప్పుటకు. గాని యవకాశము లేదు, యజ్ఞ 
స్వరూపము యజమానుం డగుటకు ఏలు తేదు. యజ్ఞ మచేశనమ్యు యజ 
నూానుడు చేతనుండు. విద్వాంనుండు ప్ర క్యేకముగా నుండునేనీ యప్పు 
డాతీనియాత్ర చేతను డగుటచే యజమానుండు కావచ్చును. ఈకారణము 
వలన “విదుపోయజ్ఞ న్య” అనుభాగమునకు “విదాష్టింనునకు సంబంధించిన 
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యజ్ఞమునకు అనియే యర్థము. ఇట్లు చెప్పిన వాక్టమునకు ముఖ్యార్థము 
వచ్చును. ముఖ్యార్థము సరభవించుచుండ గాణార్థము నంగీకరిం పంహాడదు 

గదా! కావున ఛాందోన్యోపనిమత్తునందలిపురువవిద్యకును దీనికిని ప ప్రధా 

నాంశమునం జే భేదముకలదు, యజమానునకు మాత్ర మే కాక విదాన్తంను 

నకుం గూడ ముఖ్య ముగుయజ్ఞరూపత్వము సంభపీరప దనుట నిర్వివా 

చాంశను కదా! 

ఇదియునుగాక “త సై ఏవం విదు పో యజ్ఞస్టి “ఈవిధముగ 
పరమార్థమును శెలిసికొనినజ్ఞాని చేయుయజ్ఞ మునకు”అనిశ్రుతియం దీయజ్ఞ 

మదివజు శే సిద్దమైయున్నట్లు చెప్పబడి యున్నది కాని క్ర త్తంగా విధింపం 
బడలేదు, ఇ ట్లగుటచే “ోవిద్వాంనుండు యజ్ఞము. ఆయజ్ఞన్వరూపమే యజ 
మూనుండు”అని యిట్లు క్రొత్తగా విధించుచున్నట్లు వాక్టిము నన్వయింఛి 
నచో వాకస్టభేదము కలుగును. పురుమునియవయవము లగు శ్ర ద్ధాదులును 

పత్ని మొదలగురూపములతో గల్పించిరి కావున పురువునిం గాడ యజ్ఞ 

ముగ గల్పించినారనియే సిద్ధాంతము చేయనలయు నని ీశవ్రం డను 

వ్యాఖ్యార్టతీ యంగీకరించినవకుము పై నిరూపణవేతనే యుక్తి కూన్వము, 

ఇచ్చట యజ్ఞ మనువాదము చేయంబడి మాత్రమే యున్నది కాని 
విధింపంబడీ యుండలేదు, అనువాదము చేసినవీదప పుకుపావయవముల 

యిజ్ఞాంగములనుగాం గల్పించిన నప్పుడు వాక్ళ్టోభేదము కలుగదు కాని 

అదియే విధి మెనచో  మొట్టమొదటినుండియు యు కేక వాక్యమే 

కావలసీ వచ్చుటదే వాక్యభేదము' 1 కలుగక తీరదు, 

ఇదియునుంగాక తై త్తిరయోవనివత్తునందు మొట్ట మొదట సన్యాస 

సహితముగ నాత్త్యవిద్య "బోధింపంబడి యున్నది. పీదప “త సె సై స్థవం 
విదుపో యజ్ఞ న” “ఈఆత్మవిద్భి నెజింగినమవోత్తునియజ్ఞ మునకు” అని 
యజ్ఞాను వాదము చేయఃబడి యున్నది. “బ్రహ్మణో మహిమాన మాసో 
త్ర” “పరమేశ్వరునిమావోత్త కిమును జెందోను.” ఆని యాక కవిద్భికును 
ఈయజ్జమునకునుః గూడ ఫల మొక్కటియే వెప్పంబడి యున్నది. ఇ ట్ల 
గుటచే | సీయజ్ఞ ము ఆతవిద్యాంగముగ నున్నది యని సిద్ధాంతము చేయ 
వలయును, ఛాందోన(ోపనివ. తునందడలిపురువవిద్య యట్టిదికాదు. దానికి 

నూటపది యాజుసంవళ్సరములు జీవించుటయే ఫలముగాని మజీళమొక్క 
టిశాదు; అది ముతీయొక దానికి నంగముగంగహాడ జెప్పంబడి యుండలేదు, 
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ఈవిధముగ నొక్కటి పరతం తంబు నై యుండ వీనికి సె నైక మెట్లు సంభ 
వించును ? ఈకారణమువలన ఛందోగ్యోపనివత్తునండలి పుకువవిడ్యయం 
దుం జెప్పంబడినధర్హ్మముల తె త్రిరీయోపనివత్తునందలి పురుషవిద్యలోనికిం 
డెచ్చికొన నక్కజ లేదు. 

౧౪. వెధాధ్యధికరణము, 
విషయ నంశేయములు: ==అధథ రీణఈాొఖవారు ఉపనివత్తు నౌరం 

భించునప్పుడుోసర్వం ప్ర విధ్య హృదయం 'ప్రవిధ్య” “క జేవతా నాళ త్తు 
వుయొక్క. సరాగింగములను చేదింపుము హృదయమును ఛేదింపుమ? 
ఆను పముదలగుముం త్ర మును పఠింతురు, ఛాందోన్యోపనిమత్తునందు తాండి 
శాఖవారు “జేన నవితః ప్రనువ యజ్ఞం” '“సర్వనృష్టిక ర్త వగునోన్వ వ, 
కాశనయావుడా లేక నూర్య జీవా ( యజ్ఞమును నాకొనంగుము” ఆను 
మంత్రమును పఠించుచున్నారు, కఠ శాఖ పారును లై త్తిరీయశాఖవారును 
“కం న్లో మిత్రః శం వరుణ” “మనకు నరుణు(డును మితుఃడును 
శుభము నొసం/నను గాకు అనుమొదలగునుం త్, మును ప పరింపుచుస్నా డు, 
వాజననేయశాఖవారు తమయుపనివత్తునందు “కకంభమున వవర్ష చా 
వాణమును పింపుచున్నారు. కావీ.తక్రీ శాఖవారు జ్యోతిస్థోను బా వార 
మును పఠింపుచున్నారు. ఇ్రవియన్ని యు ఆయాయుపనివతులమందు 
చెప్పంబడియున్న బవ్మావిద్యలలో నుపసంవారించుకొనంబడునా? లేదా? 
యనుసంళ య మిందు నివారింపంబడును, 

పూర్వవకు సంగతులు :--మాకుంజూడ వీని నన్ని (టిని విదళ్లల 
లో నుపసంవారించుకొనవలయుననియీ తోచుచున్నది. ఇవి విద్యలకు న 
మిపమునం బఠింపండియున్నవికదా ! “ఫలవత్సీన్నిథా వఫలం త 
దంగంి” “ఫలనంతము లగువిషయములకు సమావమున ఫలము లేనివి 
వయ మొక్క.టి 'చెప్పంబడి యుండునేని యది ఫలవద్వ్రివయమునకు 
నవయవము మాత్రమే యగును” అనున్యాయము నిచ్చట నా శ్రోయిం 
చుట కవకాశము కలదు. విద్యలు వూర్మ ఫలవంతములే కదా! 

“ఇట్లు చెప్పుటకు వీలులేదు. రెండువివయములకు బరన్సరనంబం 
ధము క లదా? లేదా? యని విఛారింవంబోయిన నవ్వూడు క్రుతిలింగాదు 



. ల ఎద ౨౯+ 240 చ హ్మనూక్రృములు, అఆ-ఏ, పా౭ి, సూ-_౨ 

లలో నేపియెన కొన్ని యనుకూలములుగానుండి తీరఠవలయును, ఇచ్చట 
నట్టి వేవియు లేవు, ఉపనివ దారంభనుం త్రములయందు పత్యతేముగ 

విద్యా ప్రస్తాపములేద్యు “ఇది విద్యలకు సంబంధించినది యని తెలియ. 
జేయుగుజుకులును లేవు. క్రవియు విద్యలు నేక వాకర్ణిగతములు 
కాని యేక పకరణగతములు కాని కావు. పాఠ క్రతుముగాని వేరు 
గాని పిసికి సంబంధమును కల్పించునవిగా లేవు. ఉపనివచాదివుం 
శత్రములకు శాండిలక్టి విద్యాదినానుములు లేవు కడా! “ఇట్టయినను 

నెంటికిని సాన్నిధ్యము కలదు కడా? యనియెదవేమొ యంతమా 
త్ర ము ఇభాలదు, సామాన్యసంబంధ మేదియు లేకుండిన నూర 

క సన్ని ధానము మూత్ర, ముండుటవలన ప్రయోజన ముండదు. అంతమా 
శ్రమే చాలు నని పట్టుపట్టిన నన్నియు నేకమే 'కావలసివచ్చును. ఇది సం 
భవింపదుకచా! మజియు విద్భాలవర్శించినవోట వానికింగావలనసినసరగవివ. 
యములును నర్హింపంబడియే యున్నవి, అచ్చటనై నను కొజంత యుండి 
నచో నప్పుడు వానికి నీమంత్రాదులతో నావళ్యకము కలుగున్యూ ఇట్లు కలి 
గిన నిశతరసంబంధ మేమియు లేకున్నను యామంత్రాదుల విద్య లాకర్షిం 
చుకొనవచ్చును. అప్పుడు విదులకు మం త్రాదులను గూర్చినయాకాంతు 
గలదు కదా! ప్రస్తుత మేదియు లేదు, ద టగుటచే కేవలసన్ని ధివలనం 
బ్రయూజన మేమియు లేదు” అనియెదవేమొ ది యొకదోవము కాదు. 
ఎట్టనిన౩=- 

వేదమునందు మొట్టమొదటనే అధ్వ్యయనవిధి యుపజీశింపంబడి 
యున్నది. దాని నాశ్రయించి చూచిన వేదమునందభియొక్క_యతుర మె 
నను నిరర్ధకము కాంగూడదు. నర్వ వాక్యములును స్వతం తృముగం గాని 
యితరము లగువిద్యాదులమూలమునం గాని పురుషార హేతువులు కావ 
లయు, ఇట్లగుటచే అన్నిటికిని వురుపారముతో నాకారంకు గలదు. “ర కః పటో భవతి” “ఎల్ల నిగుడ్డ నేయంటుడుచున్న ది.” అనుస్తలమునందు 
“గుడ్డ నేయంబడుచున్న ది,” అనునింతమోా శ ముతో శే యాశౌంత్త శాం తించి సంపూర్షవాక్య మేర్పడినను “ఎజ్బని అనుపదముతోంపహాడ నావా 

రీవర్లదు వనన ata a Wo నడ నే గాని క్మ్ నిషదారంభనుం;తా దులతో నాకాంత లేకపోయినను ఏదికాకా యొక విధముగ సంబంధవషు 
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మాత్రము క కలుగవచ్చును, ఇట్లు సామాన్యనంబంధము కళిగినపవిదప నె: 

న్నిధ్యమే నికేమసంబంధమును కలిగించును, ఆప్పుడు “ఫలవత్సన్ని ధా 

వఫలంతదంగం” అను నాక్టయము ననుసరించి విద్భ్టను ఏ థానముగాను 

వుపనివదారంభమం తాదుల డానియంగములనుగాను సిద్దాంతము చేయ 

వచ్చును. ప్రవర్ల ఫ్టిప్దష్టి మొదలగునవి కొన్ని స్వాతం తృముగనే ఫలవంత 

ములై యున్నను యిచ్చట వానిఫలములు ప్ర ల్యేకములుగ కలుగ చేరవు. 

వానీక్సి స్వర ఫలము కలదనువిషయము కల్పింపంబడుచు మాత్ర మే య్ 

న్నది కాని శ్రులిచేం బృత్వత.ముగం జెప్పంబడి యుండలేదు. ఈకారణ 
మువలసన బ్రత్యకశు కు తిచబే నిర ర్ర్లయిరిప[ బడీ న ఫలములు కలవిద్యాదులతో 

సంబంధము కలిగినమాడు పేక్ ఫలకల్పన-వో నావళ్థక ముండదు. కావున 

నెట్లు చూచినను మాపతీమున దోమను లేదు. 

మజీయు నీయుపనివ దారం భమం శ్ర ములకును విద్యలతో నంబం 

ధమును కల్పింపంజూలు కుతిలింగాదు లన్నియు. గూడ గలవు. సాన్ని 

ధ్యసంబంధమును బట్టి యన్ని(టి నూహీంపవచ్చును. విద్యలకును ఉపనివ 

దారంభనుంత్రములకును పరస్పరాళకాంతు కల దనువివయ మిదివజశే 
వినరింపంబడీ యున్నది. ఇచ్చట విద్యలు నమగృముగానే చెప్పంబడి 

యున్ననని కదా మిరు చెవ్వుదురు. అట్టున్న వానికి గూడ నాకాంతు 
గలుగవచ్చునని ర క్ర్షపటన్యాయమును చూపియున్నాము. ఒకజానితో 
సంబంధింపవలసినవ దార్థ మైనను ఆకాంతు లేక నంబంధీంపదు గావునను 

ర క్రపటోభవతి” అను మొదలగు స్థలములయందు పరిపూర్ణ వాక్యము 

లతో ఆకాంతు లేని వాక ములలో సూడ రకాదిపదములు సంబంధించి 

నవి కావునను “ పరివూర్హ వాకరిములకుం గూడ 4 నొక్కొాకప్పు డాకాండు 

జనించును” అనుట యచ్చటనే సిద్దాంత మైనది, ఇట్లు విద్యలకు సొ 

శాంత కలుగుటకు వీ లుండుటచే నేదియో యొకవిధముగ నీయుపనివ, 

దారంభ మం త్ ములు వానితో సంబఠధింవంగలవు,. పరన్సరాకాంతీ 

యుండుట యే శ రణాము కావున సీరెండు (యుపసివ. దారంభమంత్ర, 

ములును విదష్టిలును) నేకపకరణగతము లై నవి. ఈవిధముగం బ్రకరణ 

మొక్కటే యయ్యొనేని రెండు నేకవిమయమును చెప్పునవియే యగుటచే 

155 



242 బ్రవ్మూన్యూత్రములుు అ.5, పా=కం నూర, 

*నాకై సక వాక్యము లగును. మజియు విద్యకు నేదియో యొకయుపకా 
రము వేయ వేరకున్న నీసంబంధమునకు ప్రయోజనము లేకుండుబబే నా 

యారంభమంత్రములు తనుకు నుప కార సామర్థ ఫ్రమునుగూడం గల్పిం 
చుకొనును. ఇదియే లింగము, ఇదియునుగాక సామర్థ స్ట్ మెంత యున్నను 
వేదముచే విద్యాంగముగ బ్రత్యతముగ జెప్పంబడకుండిన బ్ర యోజనము 
లేదు కానన +నన్ధాప ల్లీ ప్రమాణముచే శ్రుతిని గూడ గల్పింపవచ్చును. 
ఇట్లు క్రుతిలింగ ప్రకరణనాక్యము లుండుటచే నిర్షివాదముగ వీనికి బర 
స్పరనంబంధముండవచ్చు ను, ఈనిధ ముగ సన్ని ధిబలముచే నుపనివ డారంభ 
మంత్రమునకు విద్యలతో సంబంధము కీలుగుచుండ దానిని నిరాకరిం' 

చుట యెట్లు? 

“నరియే మంత్ర ములకును ప్రవశ్యాదికర్మలకును విదో్యోపకార 
సామర్ధ్య ముండునేని యష్టూడు మిరు చేసినసిద్దాంతము యు క్ర మగును. 
ఇచ్చటమా త్ర మట్లు లేదు. ఒకకర్య విధింపయుడినవిదప దానిని శేయవల 
సీన మార్షమును బోధించునవ్పుడు మాత్ర మే “మంత్రములు దీనికి నుపకా 
రము చేయుచున్న వియని చెప్పంబడును. మంత్రాదులన్వ భావమును తదర్థ 
నిర్ణయ ప, కారమును వర్ణించు పూర్వమివమాంసాశా శ్ర్రమున నిట్లు సిద్దాం 
తము చేయంబడి యున్నది. ప్రన్తుతమున నీయుపనివ'దారంభమం త్ర 
ములు విదాస్ట్రవిధిని వివరించునవి కావుకడా! బ్రట్టుండ వీనికి బరస్సరనం 
బంధ మెట్లు కలుగును ? మణీయు ప్రవర్ష రిబ్రావాణాదులు స్వతంత్ర ఫల 
ములు కాకపోయినను జోోతిష్టోమాది క్ ర్యలయందు జెప్పంబడి యున్నవి 
యగుటచే న్వర్లఫలముల నొసంగును, ఇట్టివి యిచ్చట విద్యా శేవములుగ 
జెప్పంబడె ననుటయు నెట్లు యు_క్టియు _క్షమగును అనియెదవేమోా యిది యు దోవము కాదు. ఎట్లనిన,__ 

ఈమంత్రములయందు “వాదయం ప్రవిధ్య”అని వృదయాడి సా 
నములు వేర్కొనంఖుడి యున్నవి; వీద్యలయందును హృడయాదు లుపోన 
నాస్థానములుగం జెప్పంబడి యున్నవి. ఈనంబంధమును బట్టి య్దియో క. 

న. ఫె వాక వ్రత వాక్యము లన౯గా నొకవాక్యమున జెప్పంబడియున్న కర ఎకరా దులకు సంబంధించిన వివంకముల వివరింపుచు వాక్యార మః పోషించు వాక 
సమూవాము, 

$ ల్ ! ఆన్థాప త్తి శ్రమాణకా, (ఆ-౧, పాగ, నూ-3, చ్పేశ్రీ 89చూ.) 
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యొకవిధముగ నీమం శ్రమునకు విద|్టోవకారకతషమును కల్పింపవచ్చును. 
మజీయు నుపాస సలయాందును మం త్రృములయుపయోగమనము గానవచ్చుచు 
న్నది. “భూప వృవజ్యే ఒమునాఒముసాజమునా” “ఈవుత్రునితో ౧హాడ 
భూదేవతను శేవించెదను. (ఇచ్చట అమునా అనుస్థలమునం బుతుని 
వేరు తృతీయాంతముగ నిలుపపలయును. ఆదరాలిశయమున నొక [వశే 
ముమ్మాటు గ్రహింపంబడె నని తెలిసికొనవలయును)” అనుమొదలగునుం 
త్ర త్రములు ఛాందోన్యోపనిమత్తునందు సెక్కు.లు గలవు, కావున విద్యామం 

శ్రమునకు సంబంధము కలడనుటలో సంశయము లేదు. ఇక ప్రనన్త్యాది 
బ్రా వాణములను గూర్చి విచారించిన నవి యితరకర్య్మలయందును విధిం 

పంబడియున్నను విద్భలయందు మరల నువయోగించుకొనబడవచ్చును. 

బ్రహ్మవర్చన్సును గోరువాండు బృవాస్పతి సవనము నాచరింవవలయును. 
అని వేదమున నొక్కస్థలమున బ్ర ల్యేకముగ విధింపంబడీనక్తర్మ వాజవేయాం 

గముగ మణుల విధింపంబడియాన్న ది యనుట గర శాండమున బ్ర బ్ర సిద్ధము, 

ఇ ట్లగుటచే సర్వవిధముల విద్భాలకును నుపనివ దారంభమం శ్రీ, త చ్చులేకును 
సంబంధము కల దనుటయే సిద్ధాంతము, ఈశారణమువలన బూరా§ 
ధికరణమునందు బృ హావిడ్యాసన్ని ధానమువలన తై ల్తిరీ యో పనిమతు 

నందలి పురువవిద్భ యెట్లు ,బ ట్ర హ్లవిద్యార్ట కేవ, ముగ నిర యింపంబడెనో 
ఆశే విద్యాసాన్నిధ్యమువలన నపసీవచారంభ మంత్ర ములునుం గూడ 

విచా కేవములుగా నిర్ణయింపంబడవలయును. 

ఆఅ._3, పొ-౨. సూ, 

అవతారిక :=అని యిట్లు దృష్టాంతనంగతితో వచ్చినబూర్వపతు 
ము ఖండింపుచున్నా డు, 

8౮%, వేధాద్యర్థభేదాత్ . 3. 3. ౨౫. 

తాత్సర్యుమువ--=ఇట్లు చెప్పుట యుక్తము కాదు ఉపనివదారం 
భమంత్రములు విద్యలలో నుపసంవారించుకొనంబడు ననుట యు_క్టియు 
క్షము కానేరదు. విచారించిన వినస్థ్టలయండును అరంభమంత్రా,దులయం 

దును గలయర్థభేదమును సృష్ట మగుచునే యున్నది. “వృాదయం ప్రవి 
ధి అనునుం శ్రేము ఆభిచారికసివ యమున నుపయోగింపంబడునది. చా 
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నికి “కతు హృదయమును ఛేదించి యిని యర్థము, ఈయర్థమునకు 
(అవ్శావిద్వతో నంబంధమేది యుండణగలదు ? *ఉపాసనలయందులాూాడ 
స్టాననిక్ష యార్థ మై వ్యాదయపద  మువయోగింపంబుడె నని చెప్పీతీమి 
కడా!” అసియెదవేమో యంకమా త్రమున బ్ర యోజనమేమి? ఒకవేళ 
నామంత్రమునందు వృాదయ వేధ చజెప్పంబడక _కేవలవ్బాదఐకుశ బ్లమే 
వసావింపంబడియుండునేని యప్పుడు యేదియోయొకవిధముగ విదక్టిలతో 
సంబంధము కల్సించినను కల్పింపవచ్చునుగాని యిచ్చట నట్లును లేదు, 
మతీయు నొక్కపహృడయ వేధయే గాదు. “ధమనీ లవిధ్య్యా” నరము 
లను తెంచి” అని కూడ నామంత్రమునం జెప్పంబడి యున్నది, దీనికి 
విద్వలతో సంబంధము గలబేని యిదియంతయు నంబంధింపవలయును 
కదా! యిది సంభవించువా? ఈకారణమువలన నింత శృ మపడి పరస్సర 
సంబంధమును సాధించినను ప్రయోజనము లేదు. దీనియందలి యర్ధ్థ 
మును విమర్శించిన నాభిచారికవిధులతో సంబంధము కలదని నిర్ల ంంచు 
టకు తగినగుజుతులు గాననచ్చు చున్న వి. పక రణమును నివారించిదూచి 
నను ఆభిచారిక ప్రకరణమునం బే యుండవలసీన మం తి ముగం గానవచ్చు 
చున్నది. ఇట్లుండ నీరెంటికంకు సన్నిధి బలవంత మగునా ? పూర్వమూా 
మాంసా శా, స్రమునందు క్రుతిలింగనూ తీమున యీవిషయము విశదీక్ర 
రింపంబడి యున్నది. ఇ ట్రగుటచే నీమం శ్రమునకును విద్యలకును సంబం 
ధము లేదు. 

ఇదేవిధముగ “చేవ సవితః పనువ యజ్ఞం” అనుమం త్రము నందును “యజ్ఞమును కల్పింపుముూ అను గుజు తుండుటచే నది యజ 
మునకు సంబంధించినదియే యని శేలుచున్న ది, తేక నవం శ్ర ములునో లో కొన్ని గుజుతు లా శ్ర యించియు వముజీకొన్ని పకరణాదుల నాళ యిం చియు వేజువేజుసందర్భములతో నీ సంబంధించునటు శేలుచున్న ది. య అన్ని టికం పే బలహీనవుగుటచే కేనలసన్నిధి వాని నేసుయు చేయ నేర్ప, కావున నెట్లును మంత్ర మునకు ఏీడ్యాల కో సంబంధము శేద్బు; సంబంధ 
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_లతోంగూడ సంబంధించు ననుట యెట్లు? బృవాస్పతిసవనవిషయ మన్న నో 
అడి వేటు. “వాజు వేయ నష్టా బృవాస్పతి సవేన య జేత్” * వాజవేయయా. 
గమును చేసి పిదవ బృహస్పతి సవనమును గావింపవలయును” అని శతి 
చేతనే యావిషయము స్పష్ట ముగ నచ్చట జెప్పుంబడ్ యున్న ది. ఇచ్చట నః నట్టు 

లేదుకదా ! మజియొకని కేవ చు యో ప్రవర్ల కిము ఒక్కటియే; 'వేదమున 
నొక్క మాతే విధింపంబడినది. ఇతరస్థలములయందు ,వబల ప్రమాణ 
ములచే జ్యోతిష్టోమాదిక ర్యాంగముగ విధింపలబడి యున్న ప్పుడు 'సలహీన 
మగుసాన్ని ధష్ట పృమాణము ప జేత0హాడ మబేరమొకస్థలమున ముప మొోగిం 
పంబడు ననుట ముట్లు? పృమాణములలో రెండును సమానసొమర్థ ఫై 
ములు కలవి య య్యే యోండునేసి యషపూడు మాత, మళ్లే (పృతి 

ప్రమాణము స్వాతం శ్రముగనే వివియోగింవవచ్చు ననియ్) సిద్ధాంతము 
చేయవచ్చునుగాని యిచ్చట నట్లు లేదు. శ్రుతిలింగాడులు బలవంత 
ములు? సన్నిథి జీలహీనములు. బస్స డట్ట నీర్హ యమునకు నవకాళ 

మెక్క_డిది ? ఈకారణామువలన ప్రన్తుతము ఏీబారిం పంబడినవాసివజ ణి 
జాతీ కల నుం తాదుల స్థలములలో కేవలసన్ని ధిని బట్టి రన్న గంబం 

ఫమును నీర్హ యించుట యు క్తను కా దని తెలిసికొనవలయును, * “ఇ కున 
వ్యావిజ్యానాన్నిధ్యమున "సీమం తాదుల చేల పఠివిపవలయును ౫ "అని 

మోదము యీోసర్వ బ్ర వ్యావిద్యచను అభిచారికొది మంత్రములును 
ఆరణష్టమున నుప బేశింపటడేవలసీనవి యగుటచే. నన్ని యు హక స్థల 
మున జెప్పంబడేనవి ఆ యిని 'తెలిసిఫొనవల యును, 

EE 

౧౫. హోన్య ధిక రణము. 

ప్రథమావర్ష్మ కము. 

విషయ సంశయములు:..-“అశ్వ ఇవ రోమాణి విధూయ పాపం 
చంద్ర ఇవ రావో రుఖా త్స)ముచ్య ధూత్వా శరీర మకృతం క తాజా 
బ్రహూలోక ముభఖిసంభ జామి” “గులు చ ను తన వెంట్రుకలను మట్టితోంహాడ 
ఏీడలించి యెట్లు నిర ల మగువో అ జేనును ఛేణ్యపాపనుల విదలీంచి 

స్వచ్చుండ నై "డాహయముఖమునుండి వెడలినచంద్రునివలె పశౌాశ మాను 
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డనై వవావానిత్య ముగునీళ రీరమును వదలి బజ బవ్మోల్సె వో ల్టెక్సజ్ఞానమం కోల 

వారై పరబృవ్లామును చెందుదును” అని “భాందోగోోపనివతునం 

, “తథా పదో న్నామరూపా దిగము క్షః వరాత్సరం వురువ ము 

పె క్ 'దివ్యం' * విదాగ్గంను(డును అశు నామరూపములు లేనివా౭ణా 

పరాత్సరుండును శ్రే క్రేనుండు నగుఫురుషుని ' జెందును” అని ముండకోపనిష 
తునందును “తస్య ' పుత్రా, దాయ ముపయంతి నుహూదః సాధుకృ తారం 

ది్టీవంతః పాపకృత్యావః “అబ వ్హాజ్ఞాని మృతిజెందిన నాతనిపుత్రులు 
ఆతనికిం గలధనమును గృహింతురు. మిత్రులగు వారు అతని పుణ్యామును 

తీనీకొందురు. శత్రువులు పాపమును గై కొందురు” అని శాఠ్వాయనకా 

ఖయందును “త క్సుకృతదుమ్మ కే విధూనుతే తన స్వ ప్రియా జ్ఞాతీయః 

నుకృత ముపయం త్య ప్రియా దువ్మృతం” “ బ్ర వ్యజ్ఞానికి పుణ్య పాపను: 

లుండను. ఆకేనిప్రియు లాతనిపుణ్ణామును పంచికొందురు. ఆతని జ 
వీంచువారు పాపమును పంచీకొందురు” ఆని కానీ.తకీ, బ్రాహ్మణో వనివత్తు 

నందును పుణ్య పాప త్యాగ మునుంగూర్చియు పరులు చసని గ హిూంచుట 

నుంగూర్చియు. వర్షింపంబడి యున్నది. కొన్నిటియం దిశెంయను వరిం 

పంబడియే యున్న ది. అచ్చట వీచారణీయాంశ మెద్దియు లేదు. మజికా 
న్ని (టీయందుం బకులచే “పాపపుణ్యములు గృ గ హింపంబడును” అను ఏన 
యముమాత్రయే చెప్పబడి యున్నది, ఇచ్చేటను వీచారణీయాంశో ము 
లేదు. ఒకడు విడువకున్న నొపడార్లమును మజీయొక్కండు గృహింప 
నేరండు కదా! కావున తా్టగమునుంగూర్చి మాత్రమే చెప్పీయున్న 

ఇాందోగన్టముండక శ్రుతులలోనికి నితరగ్గలముబయోందు చెప్పుంబడిన 

విభాగము (వుణ్యపాషములను మిత్రళ త్రువులు పంచికొందు రను 
టను) సంగ్రహింపవలయునా ? యక లేదా ? యనువివయ మిందు 
విచారింపంపడును. వా _స్తవస్థితిలో నీనందర్భములు విద్యల న్తుతించుట.కె. 
"వేదమున జెప్పంబడీ యున్నవి; ఆ న్తుతిని నిర్వహించుటక య్యే యిందు 
విచారింపంబడుచన్న ఏ. ఎ ట్లయినను బ్రిదియు గుణో పసంవోరమే కావున 
నీపాదమునందు జేర్చంబడెను, 

వూర్వవకు నంగతులు:--- విచారించిచూచిన శేవల త్యాగము 
చెప్పబడిన చోట వీభా౫నము గ్రహాంపంబడ నక్క్ఆఅ లేదని తేలును. ఆభాం 
దోగ్ధముండకోప'! నిమత్తులయందు పిభాగమునుంార్చి నృత్య తము 
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చెవ్పయబడియుండలేదు. ఉపానన లభిన్నము లగుటచే నొకస్టలమున నున్న 
గుణములు మజీయొక స్థలమునకు 'చెచ్చికొనవచ్చు ననిన నదియు సంభవిం 

పదు, ఉపానన లేశములు కావు. కౌపీతకీబ్రా వ్యాణోవనినత్తునందు "చెప్పం 
బడినది సగుణోపాసన్య తక్కినచోట్ల చెప్పంబడినవి నిర్దుణోపాసనలు, విభా 

గము ఇెప్పంబడియున్నచోట త్యాగము గ్రహింపయబుడినన్తు త్యాగము 
చెప్పంబడినచోట నుపాసన కూడ గ్రృహింపంబడవలయును కదా యనిన 
నదియు సరిపడదు. “వాండు గ్రవి హీర చెను” అనునప్పూడు పరుడు విడువ 

కున్న వాండు గ్రహింవనేరండు కావున దానిని నిర్ణయింపవచ్చును గాని 
“వాం డుపిడి చెను అనునప్పు డట్టినిర్ష యమునకు నవకాళ మెక్కడిది? బాం 

డు విడిచిన నితరుండు దానిని గ్రహించినను గృహింపవచ్చును; లేకున్నను 
లేకపోవచ్చును, నియమ మేమియు లేదు కదా! కావున వూ ర్వాధికరణము 
నందు మం తాదులు ని దా్ఫ్టసన్ని ధానమునం బరింపంబడినను సొమర ర్ధ్ వము 

లేకపోవుటచే నెట్లు విద్భలలోసనికి నుపసంహరింపంబుడ లేదో అను యచ్చట 

గూడ శావీకకీబ్రా హ్యణోపనివత్తునందు. ద్యాగ నమీపమున విభాగము 
కూడ పరింపంబడి య్ యున్నను ఆత్యాగమునకు సె నంజెప్పినరీతిగా విభా 
గమును గ్రహించుసామర్థ కిము తేకపోవుటచే ఛాందో గార్ట ద్యుపనివ.త్తుల 

యందు దొనిని (విభాగమును) ఉపనంనారింవ:ంగూడ దనియే సిద్ధాంతము 

చేయవలయును. 

©.-3, పొంద ౪ సరా కుక 

అవతారిక == అని యిట్లు దృష్రాంతసంగతిచే వచ్చినపూర్వవకుము 

ఖండింపుచున్నాయ. 

8౮౫%. హానౌ తూపాయనశళ'బ్ద కేషతా 9 తు,_-శొ 

చందః న్తుత్యుపగానవ త్తదు కం, 3. 3. ౨౬ 

ఆాత్చ్సర్యము:--ఇట్లు చెప్పుట యు_క్తియు_క్రము గాదు. కేవల త్యా 
గము మాత్రమే యున్నస్థలమునందుం గూడ “విభాగము నవళ్యముగ 

నుపసంవారిరచుకొని తీరవలయును, ఏలయనిన కాషీత కీబ్రావ్యాణోవనివ 
తునందు త్యాగానంచరమున తచ్చేసముగ విభాగము చెప్పబడి యున్నది 
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కడా! దీనివలన “పుణ్య పాపములు విడువంబడ:ంగానే యితరుల మే 

ముగ గ్రృహింపంబడు. నని కేలుదున్నది, లోకమునందును ఒక చె; 
పదార్థమును మజీయొకరు గృహింతు రనుట నియమము. నూర; 
చెలికి పృసరించువుక్య మును 'ఘజలాడులు గ్రృహేంచుచున్నని. వూ 

విడిచి యావలకు వచ్చు గంధ పర మాణ్యామలను సాయ్య్యాదులవా (3 

చుచున్న వీ, ప్రాయళ్చిత్తాదులచే స్వరూపనాళ ములు జందుజోొా = 

విమయమునందు తప్ప దక్కినవినయన..లం దిది నిత్భసిద్దముగ్యూక్ముక 

యమము ప్ర పం చమునందలివదార్థము లొక్క_స్థలమున గాకున్న్ను 

యొకస్థలమున నొక్కరూపమున గాకున్న మతీయుక్క_రూవమును 

వలయు ననుటయే స్వతస్పిద్ద మగునియమముం యీపుణ్యపావ క 
అకస్టరోమాదులవలె బ్ర బృహ్హశే త్తచే విడువంబజెనేకాని నీరాపనాత 

చెందలేదు కదా! ఇట్టివ్న నిరాధారములై యుండుట సంభవింవచూ 7 
నవళస్థముగ విభాగ 'ముండి తీరవలయును. “వికుచువాండొక్క_ండూ ౫ 
చువాఃడు మజియొక్కండు గడా!” అనియెదవేమో యది నియళీు , 

గుటచే నీయాశ్నేపమునకు నవకొశము లేదు. నా _స్తవస్థీతిలో 

యము పరనాార్థానియూపణ క్రై ఇప్పబడినది గూడ కాదు. విదా్య. 

వమును స్తోత్రము చేయుటకై చూూూత్ర మే చెప్పబడినది, బళా ఈం నెక 

సీయాశే ఐముసకు నవకాళమే లేదు. ్యావ్రన నిర్వవాదముగల - 
తాష్టగము నర్జింపబడిన స్థలమున గూడ విభాగము నువనంకహా। 

శీ 

సై నిరూపణవలన “త్యాగమునుఖార్చి చెప్పబడి నస్థల నా ల 
జెల్ల విభొగమునుగూర్చి చెవ్ప(బడి యుండకపోవుటచేతను ఓక రా 
పదార్షమును విడిచిన వుజీయొక్_(డు దాసిని గ్రహింపనలయు న శో 

నియమము కాకపోవుటచేతను త్యాగస్థలములయరదు వీభాగము శప 
వారించుకొన నక్కజ లేదూ” ఆను కెరీడుపతములును ఖండీంవం బుడి 
“శ్చాపతకీ బ్రా, వాణోపనివత్తునం దున్నది నగుణవిద్భ యగుటచేత ఇ 
ఇెప్పంబడినవిఫాగము తీక్కి నయుపనివత్తులయం దున్నసిర్షుణవిదసష్ట లాల్ 

నుపసంవారిం చుకొనంబడంగూడదు” అనునొక్కయాత్షేపణమూ శ్ర, త 

మిగిలి యున్నది, విచారించిన నిదియు సై సిజ్ఞాంతమునకు భంగము 
గింపంజూలదు, అచ్చట జెప్పంబడియున్నది విధియై యది ముంఆీదదరెంది! 
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మునకు నుపసంహారించుకొనబడకలసి యుండు జేని యవ్వూడు మోరుచెప్పీ 

నదోవము వచ్చునుగాని యిప్పుడు రాజేరదు. ఈత్యాగవిభాగములు 
విద్యను న్రుతించుటకై మాత్రమే ఇెప్పంబడి యున్నవి కాని విధింపంబడి 
యుండలేదు. “ఈయుపాసన ముహాప్రభానము గలది. దీని నాచరించి 

శేని సంసార కారణము లగుపుణన్టపాపము లీతని విడిచిపోవున్యు మిత్రశ 

త్రువులచేం గ్రమముగ గృహింవండును. కావున నుసాసకుని బ్వేషిం 
చుట యు కము కదు,” అని యాక్టు తి (త్యాగవిభాగముల: జెప్పుశ్రుతి) 

యుపాసనలను వినుతించుచున్నది. ఇ ట్లగుటచే నొకవిద్యా న్తుతియందు 
త్యాగము మాత్రమే వర్శ్మింపంబడియున్న ను ఆ+యర్థవాదముయొక్క_ తా 

త్ర ్పరరిమును (స్తో త్రమును) అధికము వేయుటకై విభాగమునుగూర్చి చెప్పు 

నర్ధవాద వాక్యమును గూడ నుపసంవారించుకొనవలసి యుండును. విభాగ 

ములేని త్యాగ ముండశేర దని యిదివణికే నిరాపించియున్నాము, త్యా 

గమునుగూర్చి వర్దించుశ్రు తియందును అశష్టరోమురావాముఖదృష్టాంత 
ములచేశను _మిధూూనన ప్ర మోచనశబ్దములచేతను, “ఇచ్చట చెప్పం 

బడినది త్యాగమే కాని నాశము శాొదు.” అని నిరూవింపయిడి యే యు 

న్నది. విదలింపంయిడిన వెండ్రుకలు గుజ్జమునునమూ శ్రమే విడిచిపోవును 

గాని స్లయాపాళ్ణొవమును జెందవ్లు చం దు,ండు వెలికి వచ్చినపూడు రావా 

ముఖ మూావలకు౬ బోవువే కాని నళింపదు గడా! కావున త్యాగమున్న 

చోట విభాగ మోవళ్యకముగనుండును త్యాగమునుగూర్చి చెప్పూనర్భ్గ వాద 

మునకు ప్రక్కనే నిఫాగమును గూర్చి చెప్పూనర్థ వాదము కూడ నుండి తీర 

వలయును. దీనికీ విద్భ నధికముగ నుతించుటయే ప్రళయోజన మని యిది 
వజ కే నిరూపించియున్నా ము. . 

ఇట్లు ఒకయర్థ వాదమునకు మజీయొకయర్థవాదముతో' సంబంధ 
ముండు ననువివయము కో ర్య్మకాండమునందును ప్ర సిధవె యున్నది. 

బకస్థలమున “వకవింళో చా బ్ర తోఒసా వాదిత్యళి *ఈనసూర్వ్యుండు 
యిరువది యొుకటకవాడు” అను నర్ధవాదము కలదు. మతియొక స్థలమున 

“డ్వాదశ మాసాః వం చ_ర్టవ ,న్రయ ఇమే లోకా అసా వాదిత్రు వక 
వింశ” “మాసములు పండ్రెండు బుతువు 'ఖై దు (యిచ్చట సపేమంత 

శచిబుతువుల గాని వర్షాశ రద్భుతువులం గాని యేకబుతువుగ గృహీంచి 

* అర్థవాదము. (ఆ-౧. పొం-౧, చూ. జీ 46 చూ.) 
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రని తెలిసికొనవలయును) లోకములు మూడు యీియిరువదింటికి నిమోంద 

నీసూరుక్టండు యికోవది యొకటనవాఃడు” అని సంఖ్య్యానిర్హ యము వేయం 

బడి యున్నది, ఇదియు నర్ధవాదమే. దీని నువసంవారించుకొనకున్న 
మొడటం జూసీనయర వాదముస్కు నంతేణాం బ్ర యోజన ముండదు కదా! 

మజీయు “త్రిష్ణుభౌ భనతః నేం ది 'యత్వాయ” “త్రిస్టువషృందము నుపా 
సించువాయి యిం ద్రియపటుత్వము క లవాండిపనుో అనునర్థ వాదమునకు 

త్రిష్రుష్యరూపమును జెప్పు “లంద్రి మం మై త్రి మపి” గం ద్రి దియ'మే 

తిస్థుష్బందము” ఆనువాక్యేము (అర్థవాద వాక్యము) తో బని క లను. 
"కావున నొక యర్థ వాదము వమజీయెక యర్గ వాదము నవేశీంచు నను 

టలో సంశోయము లేదు కాశ్రన నిచ్చట శ్యాగవిషయక మగునర్గవా 

దము విభా'గవిషయక మగు నర్ధవాదము న'వేజీంపనచ్చును. ఇదియేను 
గాక “బఒకరినుకృత దముష్కృుతములు మటియొక్క నితో సంబంధించు 

ననుట యెట్లు?” ఆనునాజేవము గూడ మొసిద్దాంతముపై రాదు, 
ఇది యర్థవాద మని ముంచే వివరించియున్నా ముం మజేయు నొ 
కనికర లతే మజియొకనికి (వ వ్రకతనంబంధము లేకున్నను తతృల 
ములతో మాత్రము నంబంధ “ముండవచ్చును. పుత్రుండు శ్రా శ్రాద్ధము 

నొచరించిన జనమేందు తృప్తి నొందుచున్నాండుం లిష్యుఃడు పాపము 

నాచరించిన గరువు తతృలమును బొందుచున్నాండు, భార్య దొష్టు 

రాలైన నాపాసము భర్తకు వచ్చుచున్నది. అయినను యింతదూరము 
విమర్శింప నక్కఆలేదు. ? సరక్టిము నర్భవాద మే కావున సంబంధమున్న ను 
లేకున్నను గూడ నొక్కటియే యగును కదా! న్మూత్రకారుండును “ఉపా 
యనశ బ్బ కేషాత్ అని వుసాయనపదముమా త్ర మేగ్గ గహీంచి విధిని గహిం 
పకపోవుటవలన (“ఉపాయ నార్ధశేషాత్ ” అని ఇెచ్చేకపోవుటవలన) * “బ్లది 

యరవాదమేకాని విధికాదు) అని నిర్భయింపంబడీన క్రై నది, ఆకౌవీ.తేక్తీ బ్రా వూ 
ఇశ్రుతియందు “ఉపయంతి” అని యుపాయనపదమే య యున్న ది; ఫసనూ్ర శరం 
డును ఆపదమునేగ్ర హించి యున్నాడు. ఆయనకు కోస్టో త్రార్గమైనా త్రమే 
యయు పాయనము(నుకృతదు మృృతవిభాగ ము) తా్యాకనపాపనున స నుప 
నంహారింవయజడును” అనునభిప్రాయము లేశపోవునేని యప్పుడు' ఉపాయన 
వదార్థమా మాత్రమే గ్రహించ యూుఎడును; నిరర్ధకముగ “ఉపాయనళ ప 

పేద్దపడమునో వ్రయోగించి “అల్పాశరలో “సాధ్య మైనంతనటికు 
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సూత్రము. న నతురములు కొలందిగ నుండవలయును” అనున్యాయమునకు 
వీరుద్ధముగ సూత్రమును "పెంచి యుండదు. కావున నిది యరవాదమే. 

ఈపాదమున  _ మొట్టమొదటినుండియు విదాక్షగుణోపనంహోరమును 

గూర్చి చెప్పంబడుచుండెను గావున ప్రసంగవళమున సీవిధముగ న్రుతిగు 
ణోపసంహోరము విచారింపంబడీనది. ఇదియు గుణోపసంవోరమే కా 

వున సీయథీకరణ మోపాదమునః 'జేర్పంబడెను ఉపాసకుని జ్యే మ్ంపళా 

దనుటయే యీవిచారమునకు ఫలము. కావున సెట్లు చూచినను సోతఆా 
ర్థమై మై యాగముమాత్ర, మే ఇప్పంుడేనద్ధలమునందుకూడ వుణ్యపాపసభాగ 
మేపనంవారింపలడవలయు ననుట సిద్ధాంత వై మెనదిం 

ఈపవయమున కుళ లనుగూర్చియు ఆచ్చందములను గూర్చియు 

(ఛందమే యాచ్చుందము) సోత్రములనుగూర్చియు నుపగాసమునుగణూర్చ్చి 

యు(ఉపగాననునంగా సామగానము) చెప్పియున్న శ్రు శుత్రుల నుడావారణార్థ 

ముగ నూ త్ర కారులు గ్రహీంచియున్నారు. 3 జీదహున నొకశాఖయందు 

కద శ్రా వానస్పత్యాః స్థా మా పాత” ోవృతుసం బంధము ల న కుళలు 

(సమిధ లనుట్స)” అని కుతో లనుగూర్చి సామానిముగ( జెప్పబడ్ యున్న ది* 

“ఈక్రుశ్ర లేవ్భశ్ను మునకు సంబంధించినవి” అని సంకీయము'రాగా డా 

నిని నివారించుటకై. నుజియొకళాఖయందు “జబొదుంబరాః కుశా” 

“ అ త్తిచెట్టునకు సంబంధించినవి కుళలు ” అని చెప్పంబడియున్న 
విశేవవచనసు గ్రృపహాంపంబడి యున్నది ; అచ్చట చెప్పంబడియున్న. 

కళలు అ త్తిచెట్టను సంబంధించినవియే యని నిర్ల యింసంబడిననిం 

నుటీయొకస్థలమున ఛంద ప స్థాపము సామాన్యము ముండి కు 

చ్చట మెడట చేవచ్భందను 5 నోపయోాగింపనలయునా? లేక నకురచ్చం 

దముల నపయోాగింపవలయునా?” అని సంశయమును గలిగించుచుండగా 

మజియొక శాఖయం దున్న “జేనచ్చుందాంసి వూ ర్య్వాణి” “దేవన్భంద 

ములే మొట్టమొదట నుపయు *గింవవలనసినవి” అను వి శమ వాక్యము 

నొ శ్ర యించి “యిచ్చట దేవచ్చంచములుయుప ఆోాగింప(బడవల యును” 

అసో నిల్ల యింపంబడెను, మజీయు పోడశీస్తోత్ర మును చష్పానందర్భ 

మున ఆహోడశిసోత, నము నుపయోగింపవలసిన కాల ఏ మేదియోా న నీర్హియము 

కాకుండగ “సమయూధ్యుపి. తే త్ర సూ ్యే” సూ సరార్యుండు కాలము "లేశ 

సమిపము నొ శ్ యించియుండగా (అనంగా సాయంకాలనున)” అసి 
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శాఖాంతరమునందు గల శ్రుతియందు 'చెప్పంబడినని శేషము గృహాంవం 
బడి యున్నది, సామగానమునుగూర్చియు నొక స్థలమున “బు త్తి పజ నువ 
గాయంతిి=ోము త్తి ఏక్కులు సామగానము నాచరింతురు” అని సామా 

నిముగం జెప్పుజడి యుండగా నిర్ణయమునకై అనలా (బు _త్రీ (క్కు. 

లలో నెవడు సామగానము నాచరించునో ఆవివయమును నిర్టయించు 
టకై) “అధ్వర్యు రువగాయతి” “అధ్వర్యుండు సావుగానము నాచరిం 
పండు” అని శాఖాంతరమునందు గలవిశెవ. మాళ్ళ యింపంబజెను, ఇమే 

వ న్తుతమునందును "కేవలత్యాగము. చెప్పంబడినచోట విభాగము కూడ 
స్తుత్యర్థమై గ్రహీంపంబడవలయును., పై దృప్రాంతములయందు యెట్లు 
శ్రుత్వంశరములయందలి విశేవములు గృహీంపంబడెనో అశ్ల్లే యిచ్చ 
టను గహింపంబడవలయును, ఇట్లు శ్రాక్ నన్నీ వాక్యములను సీతం 

త్రములనుగాం గల్పించిన నప్పుడు ప్రకిస్థలమునందును పతీవిషయ 

మునందును విశల్వము రావలసివచ్చునుః బిడి యన్వాయముగదా ! 
కావున ఒకస్టలమున నున్న వి శేషముల మజీయొకస్టలమునకు 'జెచ్చికోొను 
టయే యావళ్యకము, తేగినంతేవీలు కలిగినప్పుడు *అప్రదోమదువ్లు ముగు 
వికల్పమును నిరర్థ కొముగ న్నాకొయింపనేటికి ? కొ న్ర్రమునందు సమానబల 
ములై వధినిపేధములు ఎప వర్తించినప్పుడే కాని వశల్చ్పము రా డని పూ 

* నికల్చ్బమునందలి అన్టదోప ములు: వికల్ప | మనంగా రండుపదార ములను 
ర ఆనియరము-గా అనంగా ఒకదానిని విడిచి ముజియుకదానిని పర హీంచుట,. ఇటుచే 

నీన నొ క్కొ_క్క_పదార్గమునకు నొల్లందోషములవంతున సెనిమిదిదోషములం వచ్చును, 

ఉదాహరణము = వేదమున నొక్క_స్థలయున నోధుశ్వులతో లేక వడతో 
య హోమము జేయనల యును” అనియు *యవఅతోపనోమను.. చేయవలయును” ఆనింయుం 

జెప్పంబడీ యున్న ది. ఆచ్చట (గత్యంతరము లేకపోవుటచే వికల్ప మౌళ్ళయింపయి 
డేను; గోధుయులతోగాని యనవలతోగాని పో మనూ నాచరింపవచ్చు నని సీడదాం 

య రము జేయంబడెను. ఇచ్చట యొనిమిదిదోవవలు కలవు. మొటమొదట చుతిపదా 
అ రమునందును కెండేనిపక్షమా లీవికల్పమువలన చేర్చడుచున్న వి. “నగేధునులత్రో 

పోమమా నాచరింపవచ్చును; ఆచరింపకుండవచ్చును”” అని గోధుములయం దును 
అత er గ కే క్ష ఖ్ నూ ల - 

6కుకు లచ పనరోమమవాఅ నాచరింపవచ్చును ఫ్ ఆచగింపకుండవచ్చును” అనీ యవఅపత్న 

మానందును గూడ పత్షద్వయ మేర్చడును. ఇందును ఒక్కొ..క్కా. పత్న యు న్యాశ్రోయిం 
చుటవఆన నెండుదోవనజలు వచ్చును. ఎ టనిన3= 
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రష్టమిావమాంస ళా స్ర్రృముసందు పెప్పంబడి యున్నది. కావున నట్లును 

తాష్టాగ సమీపమున విభాగముగూశ గ్రహింహబడవలసీనదియేం 

హాన్యధిక రణము, 

ద్వోతీయనర్ల కము. 

విషయ సంశయములు:---. పె యుదహరింపంబడినక్టు తులయం టే 

విధూయలఅనుళ బము కలదుకడా ! అఆళబ్బకునకు “పుణ్బపాపములనికిచి” 

యనిమాత్ర మే యర్థము $ లేక యితర మగునర్థ మేదియైనం గలదా? 
అనుసంళ య మిందు నీఠరాకరింపంబడును, 

పూర్వ్రపతు, సంగతులు;---విభారించిన విధూయ యనుశ బము 

నకు విడిచి యనునర్థమును చెప్పుటకు పీలు తేదు. *ీధూణ్ కంవసే 
“ధూఖజ్ ధాతువుకు కదలించుట యని యర్థము. అని వ్యాకరణమున నున్నది 

“గేధుశులచే హోేమునూ నాచరింపవచ్చును” అనుపశ్షనూ నవఅంబించిన 

నప్పుడు యవపగోమమును(గహార్చి చప్పుళాన్ర్మమానందలి ప్రామాణ్య మును పరిత్యజిం 

పవఅయును. ఇదియొకదోవము. లేనియస్రూమాణ్యమును ఆంగీకరింపవల యును. ఇది 

శెండవదోవము. “గోధుమలతో హోమను నాచరింపకుండవచ్చుని” అనుపక్షమా 
నాశ్రయించినచో నప్పుడు యవహోమము నంగీశరించిన ట్లగును కావున దానినింగనార్చీ 
ఇెప్పుళా స్ర్రమానం దిదివజుకు నిషేధింపంబడీన ప్రై మాణ్యమును మజిల గ పాంపవల 

యును. . ఇది మూ(డవదోపష ము. న్వీకరింపయడిన యప్రామాణ్యతూను మజల బరిత్య 

జింపవలయూను. ఇది నాల్లవదోవ ము, ఇట్లు వీ్వీహిహోమమును.గనార్చి చూపంబడిన 

రెండుపక్ష మల న్నాళ్ళ్ యించినచో యపళొ (త్రుచూనకు నాల్గువోపములు వచ్చుచున్న వి. 

ఇటే యవపత్న ము నాశ్రయించి చూచినను వహి కా శ్ర మునకు శాల్లుదోషములు 

వచ్చును. రెండుపదార్ధనూలు లేకున్న వికల్ప భుండదు కొవున వికల్సమున కెనిమిదిదో 

కక 23 షము అని చొప్పయబడేను. రాముని€౬గాని కృృవ్ణునింగాని తోడ్కొ-నిరమ్ము అను మొ 

దఅగు లౌకిక వాక్యముల౦దు నిశ యూహీంపనలయును. వీపి య చాడ వాక్యముల 

యందు శు తిప్రామా ణ్యా పౌమాణ్యములును, లౌకిక 'పాక్య్ళములందు పురుష వాక్య 

హ్రామాణ్యాస్రామాణ్యములును వచ్చునని తెలిసికొనవఅయును. 
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కావునను “దోధూయం లే ధ్వజాగ్రాణి” “క్రీశనవుకొనలు కదలుచు 
న్నని.” అను మొదలగు ప్ర యోగములవలనను ఆపజమునకు కదలుట యని 

మాత్ర మే యర్ధ నుగు చున్నది. కావున “ోపుణ్యపాపములు కదలుచున్న వి” 
యని "సూత్ర ట్స ంకుర్భము చెప్పవలయాును కాని నుజశీయొక్క టి వాదుల 

“పుణ్య పాపములకు రూపము లేదు కావున కదలుట సంభవింపదుకచా[ 
యని యెద వే మో యూనోవము మోావుతమునందును కలదు. స్త్త్రరూప 

హీనములగుటచే నవి యొకస్థలమునుండి వెడలిపోయి మజీయొక స్థలమున 
సంచరించు ననుటయు స3భ నింపడు కడా! ఈకారణమువలన విధూననం 

బున విభాగంబును గూడ వర్ణి ంపంబడియున్న కాషితకీ బ్రా హణాదిశ్రు తుల 
యందు మూత్ర ముక వేళ పఘాననపద మునకు త్యానయనే యర్థమేగాం 

'జెప్పినను శీవలవిధూననసు మాత్రమే యున్న చోట నొయర్థమును చెప్పం 
గూడదు. అచ్చటోకదలుటి” యనోదానిని నూ? త్రమే యర్ధముగ గృహించి 
లతుణావృ త్తి నా శ్రయింపవలయును, “ బ్రహ్మాజ్ఞానముయొక్కొ- పుణ్యపాప 

ములు కొంతకాలము సేమపలముల నోసంగవ్ల అని నిసూత్ర మే యర్థము 

చెవ్పవలయును. మణీయొక విధముగ జెప్పిన *గారవము వచ్చును. కావున 
నెట్టును విధూననళ బ్రము నా శ్రయించి యన్నియడల విభొౌగమును 

గ్రహించుటకు ఏలు లేదు, పూ ర్వాధికరణమున * సర్థభేదము కలది యగు 

టే హృదయశబ్దము నాశ్రయించి యుపనినదారంభ్థ మం త్ర మునకును 
విద్భలకును సంబంధమును నిర్ణయించుటకు వీలు లే దని ఇప్పయుంటిరి 

కడా! 

అవతారిక:.ఆసి యిట్లు దృష్టాంతసంగతితో వచ్చినవూర్వ పత 
మును న 

కంద త్తువా నవక తదు కం. 

తాత్పర్యము:-ాఇ్రట్లు చెప్పంహడదు. ఎచ్చటను పిధూననశో బ్దము 

నకు విడచుట యనియే యర్థము జెప్పవలయును. ఏల యనణా: నానీ 
తరసా, హ్యణోపసమత్తునందు విభొగముకూడ జెప్పంబడీ యున్న ది. ఒకడు 

* గౌరవము, (అ=. పొ ౨. నూ.౨౧., పేజీ 3817 చూ.) 
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విడువనిడి రెండవవాండు దానిని స్పోకరించుటకు ఏలు లేదు కదా! న్వీకరిం 
చుట యనునది సోత్రా,ర్థ మే మైనను తత్ప్స్ర్వస్తాపమువలన సో సో త్రార్థముగ 
నైన బరితాన్టమే గ్ర నహేంచరుడుట యు క్ష్రముగ నుండును. ( బ్ స్థలమున 

త్యాగమున నన్దుయిరచువిధూననక ప్దము మటీయొకస్థలనున ననయింప 
కపోవు ననుట యెట్లు? కుశాదిద్భృష్టాంతేచులయందు చూవంబడినట్లు 

అర్థసంశయము కలిగినప్పుడు ఇతరక్రుతియందు దోచువి శేషముల నాళ 
యించి తన్నిర్ణ యము వేయంబడవలము ను గజా? ఒకవేళ మిరు చెప్పా 

నర్థమునం దై నను లతుణ లేకపోవునేని యవుడు మాపకుమును విడిచిన 

విడువవచ్చును గాని యట్లును లేదు. మీరును ఆపదమునకు లాకుణి కా 
ర్టమునే చెప్పుచున్నారు. వుణ్యపాపనులు పదార్ధములు (రూపాదులు గ 

లపదార్ల రముల్చుకాక పోవుటచే ధప్టజూగ్రాదములనలెం జలింపజేరవు కదా!“మ 

కల్పనయందు లాఘవము కలదుకొదాియనియెదవేమొ ప్రమాణసీద్దమై 
వచ్చుచేసి గౌరవముకూడ నంగీకార్య మే. ఇదియునుగాక“వీధూయ” తను 
పదమునకు“ రాల్బుచున్న ది”అనునర్థమునం గూడ లోకమున బ్ర యోగము 
గానవచ్చుచున్న ది, ఇదియంతయును గాక ధాతువులకు ననేశారములు గల 

వనియు ధాతుపాఠనున జూపంబడినయర్థములు ఉపలకుణమాత్రములే 

(అనంగా నొక్క కి య య్య ముగా జెవ్పలబడియుండినచో తత్సజాతీయము 

లగు క్రి యల నన్నిటిని గ్ర గపాంపవలయు ననును దేశ ముతోంజెప్పంబడినవే) 
యనియు గణకళారుండు (వ్యాకరణములోని గణములను గణీంచినవాండు) 

అంగీకరించియు న్నా [డు కావున నొకపత మున “విధూయి యనువదమున 

శే “పరిత్యజించి” యనునర్భను కూడ ముఖ్యముగానే రావచ్చును. విక 
లము సంభవింపదని పూర్వమామాంసాశా స్తసిద్ధాంతముచే మున్నే 

" నిరూపించియున్నాము, కావున విధూంయపదమునకుం బరిత్యాగమే 
యర్థము, 

౧౬. సాంపరాయాధికరణం. 

వివయసంశయ ములు? —కాషీశ కీ బ్రా వాణోపనిమత్తున పర్యంకివి 
ద్భోయండు వుపాసకునిగతినిగూర్చి 'చెప్పూనప్పుడు “స వతం చేనయానం 
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పంథాన మూసా ద్యాగ్నిలోక మాగచ్భతి” “ఆయుపాసకుఃడు 'చేవయా 
నమాక్షము నాశ్కయించి యగ్ని లోకమునకు. బోవును.” అని యారం 

భించి యంతమున “స ఆగచ్చతి విరజూం నదీం తాం మేన నై వా ల్యేతి 

తత్పుకృత దుమ్ము ే విధూను కే” “ఆతడు నిరజానదిని జేరును. సంకల్ప 
మాత్రమున దాసిని తరించును, పుణ్బపాపముల విడుచునా.” అని చెప్పం 

బడియున్న ది, ఇచ్చట నుపాసకునిపుణ్య పాపములు బవాలోక మొర్ష 

మధ్యమున నళించిపోవునట్లు తోచుచున్నది, యథార్థస్థితి యిదియేనా ? 
లేక మరియొక్కటియా ? ఆనుసంళయ మోాయధికరణమున వీచారింపం 
బడును, 

వూర్వవత సంగతులు: ---కామిశకీ బ్రావ్యాణక్రుతిని విమర్శించిన 
“పుణ్యపాపనాళ ము మార్గమధ్యమున నే కలుగును ఆని తోచుచున్న ది” 
తొండి శాఖయుందును శాఠర్వాయనకాఖయందును “విద్యాసిద్ధి కలుగగనేీ 
(న్చుతిచెందుటకంక్కై ముం బే వుణళ్ట పాపనాశము కలుగును.” అని చెప్పం 
బడి యున్నది. కావీతకీ'బ్రా హ్మణోపనివతునందు. విరజానదీ తరణము 
చెప్పంబడినవిడదప “త త్సుకృతదుమృ్మృతే విధూను కే” “ఆక్రారణము 
వలన? బుాక్టిపాపముటు విడిచివోవు ను. ఆని చెప్పుయుడి రముండటలే విర 

జానదిని దాటుటయే వుణ్యపాపనాశమునకు హేతువు” అనువివయము 
స్పష్ట మగుచున్న ది; కావున ప్ర త్యవ్,క్రుతిబలమువలన తాండిశాఖ "మొద 
లగువానియందు చెప్పంబడియున్న విషయమును వెనిర్దయమునకు నను 
గురాముగ నమన్యయింపవలయును. యి మైన భావ మంతయు బిర 
జానదీతరణామునకు సంబంధించినదియీ యగుటమే విద్య నివృ)యోజనమే ' 
యగును. పూ ర్వాధికరణమున “విజ్యకు వుణ పాపనివారణసామిర్థ రము న. క్ర మొట్టమొదట వీలులేదు. 

9-౩, పా. సూ-౨౭, 

అవతౌరికఃల్లసి యిట్లు ఆనే పనంగతితో వచ్చినవూరగివకు ము ను ఖండింపుచున్నా 6కు. 
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౩౮౭. సాంపరాయ త రవ్యాభావా 

తథా హ హ్యాన్వె. 3. ౩. ౨౭: 
తాత్పర్యము. ఇట్లు చెప్పుట యు క్తి యు కము కాడు, పుణ్య 

పావములు మరణసమయమునం జే యుపాసకుని పడీ చిపోవును గాని వమౌోర్ష 

మధ్యమువజుకు విరజానదీశరణ సువజ కు నుండవు, ఆట్లుండవలసినపని యేమి? 

ఉపాసన నాచరించి నత్న్ర్రభావమువలన బ్ర వ్యాలోకమునకు పోఫు వానికి నడు 
మ కొంత కాలమువజుకునుకృత దుమృుత ములు చేయునుప కారాపకారము 
లకు నవకాళ మెక్క-_డిది? పుణ్యాపావయాపదోమము లున్న వానికి ను త్త 

_మౌగర్షము నడచుభ'గ్యమైనను లేదు కదా! కార్య మేదిమైన నున్నచో డా 
నిశై పుణ్యపావసద్భావమును కల్ప్సింపవచ్చును గాని లేకున్న దానికి నవకాశ 
'మెళ్క్ళడిది? మశీయు వీద్యనొ సంగుఫలమునకు నుపుణ్య పాపము లొనంగు 

ఫలమునకును తారతమ్య మధికముగం గలడనుట నష్ట మే, శేవలతారత 
మ్యమేకాదు విరోధముకూడ కాదు. విద్యయొసంగుఫల ము శాకళతముః 

కర ర్యలిచ్చాఫలములు తయవంతములు. ఇ ట్లుండ విద్య ఫలము నొసంగు 

టకు నారంభించినపిదవ నడుమ దద్విరుదము లగుకర్యఫలములు కూడ 
కలుగుచుండుననుట యీటిమాట? “ఈకోరణమువలన వి. విద్యవలన గర్హ్మలు 
నశించును” అనియే సిద్ధాంతము చేయవలసి యున్నది, ఆవిద్భ్యయును ఫో 
న్యుఖము కాకుండిన నిట్లు చేయ నేరదు కావున “విద్య యేదినమున ఫలము 

నోసంగనువ కృమించెనో యప్పుడే పుణ్య పాపములు నశింపవలయును” అని 
సిద్ధాంతము చేయవలయును. “అశ యినరోమాణి విభూయి”” అనితాండి 

ఛాఖయం దును 'తన్య్వపుత్రా దాయ ముపయంలి అని శాక్యాయనశాఖ 

యందును యీవనినయము స్పష్టముగనే ఇప్పంబడి యున్నది. కావున 

శేవల పాఠ క్రమము నాశ్రయించుటను మాని యర్థకృమునునే యాశ్ర, 
యింప వలయును. 

“ఇట్లు కాదు. శేనల పాఠ క్రమమునూత్రమే కాక తచ్చబ్దము 
కరాడ ప్రై నివమయమునే (పూర్వవతుచునే) స్పష్టము చేయుచున్నది యని 
చెన్పిరిమి కదా!” అనియెదవేమో  యదియు యు కము కాదు బుద్ది 
యందు న్ఫురించుచున్న దానిని కూడ కచ్భబ్దము పరామర్శింపగలదు, 
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జడి ద్రివ్ణానూ త్రీ ములు ఆఅ-=౨, పా-5, నూ-_9౮, 

“శకేనలము నమోపమున నున్న విషయము మాత్రమే పరామర్శించూనని 
నక్క_జు లేదు. ఇ్రట్లగుటచే బుద్ధియందు న్భురించుచున్న విదక్ట యు 

తు ముగ సమిపమున వర్శింవంబడినవిరజూనదీతరణంబును తచ్చబ్దము 
నకు (అనలా: తచ్చబ్దముచే బరామర్శింపణుడుటకు సమానములుగనే 

యున్న వి. ఇంక పాఠక్రమంబును అర్థ్మక్రమంబును మొత్తమే మిగిలియంందడు 
ను, ఆఅవ్వుడుబజలవంకము గావున నర్ధక్ర,మమే ల,హారివంబడవలయును కా! 
ఇట్లు గాక మణేయుకవిధముగా సిద్ధాంతము జేయ (బూనిన “అశ ఏ యివి 
అశు మొదలగుక్రుతులకు కామీ కీబ్రావాణనందర్భ మునకును విరోధము 
నచ్చును. దానిని మజీరొమంకవిధముగ సమన్టయింపవచ్చుననియు “ముం జీ 
పుణ్యపాపములు నళించును. అనుటకు " ట్రహ్తాప్రా వికి ముంజ యని 
యర్థము చెప్పవచ్చుననియు యిదివజ శే నిరూవించితిని, ఈయ ర్ధ్ను నాశ. 
వీంచుటకు నాభార మెద్దియు లేదు, “అక్రుతియంటు పుణ్య పాపవినాళ కాల 
నిర్షయను. చేయబడి యుండలేదు కదా! ట్రకికియున్నప్పు డని కాని 
మృత జెందినపీదప నని కాని చెప్పబడి యుండ అేమ కదా! ఆనియెదవేమో 
యది యు కృము కాదు, అట్టినిర్ణ యము లేకున్నను *మిరణకాలమునకంశ్వా 
ముంజే పుణ్యపాపత యము కలుగును” అని సిద్దాంతము చేయవచ్చును. 
“ోఆళ ఇవ” అను క్రుతియండు పుణ్యా పావత్యాగవిషయమున నుపాననా ప్ప భావనంపన్ను  డకగుపుషమునకు స్వాతం త్రము జెప్పంబడియున్న ది,“ విరజా 
నదీతకణయువలనః బుణక్ట వాపములు నళించును” అని సీాంతము చేయం బూనిన నిడి నశించును, ఈకారణములవలనం బుణ్యపాపములు మరణము 
వకంకు: బూర్య్ళమే విద్యా పు భావమువలన నశించు ననుజాయీ సిదాంత ము విద్యకు బ్ర యోజనము కలుగు ననుటయే నిక్లయము. 

అ-3౩. వా-3౩, సరూ, 
అవతారిక; వ దక 

) రిక ఇట్లు నేల? వీజ్యాకు ట్ర వూలోక ప్రాపణము యెట్లు ఫలమో అశు మోక్ష మధ్యుమునం బుణ్బవాపముల నశింపంజేయుట గూడ ఇలము కావచ్చును కదా!) ఆవిన సమాధాన జెప్పుచున్నా డు, 
౩౮౮. ఛందత ఆభ యాపిరోగాల్, 3.3.౨౮, 
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తాత్సర్య ము: ఈవిధముగ నంగీకరించినను ప్రయోజనము లేదు. 
మార్షమధ్య్థమును పుణ్టపాపనాళ మెట్టును సంభవింపదు. వ్యతి జెందినసీడ 
పగాని బ్ర వాలోకమునకుః బోవండనుటయా;మరణానంతరమున నేకార్భ్టము 
నాచరించుటకు గాని సానుర్థర్టిము లే డనోటయ్యు కారణము కలిగిసత క 
౧మే కార్యము జనించు నమట నియవుము -కావ్రన విజాష్టనుస్రైనము 
ముగిసినరోడనే పుణ్యాపాపశాశము. కలుగవలయు ననుటయు సరగ్గజనవిది 
తము లగునంశములే. ఇృట్లుండ మరణానంతీరమున పీదాస్ట్రనుహైనము గలు 
గకున్నం బుసర్టి పాప నాశము మాత్ర మెట్లు కలుగును ? బొత్తుగనే కలుగ 
చేర దనవలయును, 

“జీవించి యున్న ప్పూకు పీద్య్యానుహైనంబును (జ హ్మలోకచూర్ల ను 
ధక్టిమున పుణ్య పాపనాశంబును కలుగణహాడదా” అనుటయు యు కము 
కాదు, కారణము వెంటస కార్యము జనించునని మున్నే 'చెప్పిీయుస్నాము, 
“శేవలపదార్థములు కొంత్ కాల వశే యుండయలహాడదా” తనీయెద 
వేమా. శావ్యోన్తుఖత్షయు. కలిగిననేగాని యేపడార్లమునకును కారణ 
త్రము రా దనుట సర్వ శా_స్త్రసమృతముం ఇట్టుండ గారక్లాకారరాములకు 
వ్యవథాన మెక్కడిది? ఈకారణమువలన బ్రతికి యున్న ప్పుడే వురుషుం 
డుపాసనల నాచరించుననియు తీతు ణే వుణ్య్టసాపము నళించు ననియు 
జెప్పవలయును. బ్ర వ్యాళోకప్రా పికి మరణముతో నావక్యకత కలదుగాని 
బుణ్బపాపనాశమునకు లేదు. ప్రారబ్దకర్యము తేనఫలము నొసంగుటకై. 
చేసామును కల్పించి డానియంతమువజుకు ననొవ _రించుచుండును; ఉత్త 
రజన ములకు గారణము లై ఫలోన్గుఖములు కాకుంజిన సంచితా గామి 
కర్మ లన్నియు సళించును. లందు విరోధ'మేమి? దీనికి జీవాత్యాగముతో 
నావళ్యశత లేదు కదా! కావున మరణమునగంకెం బూూరర్టిమునం చే 
పుణ్యసాపనీనాళ ము కలుగు నని యంగీకరించితీరం వలయును. 

విశ్లీపూంశ మః... “జీవుడు ట్ర వ్మలోకను.నకుః పోవుటకు మతి 
యొక మార్గము కూడ చేల యుండ కూడదు. విరజానదడీతీరణమువటకు 
పుణ్యపాపములలోం బని యేల యుండకూడదు” అని యాతేపను చేసి 
కొనీ దానికి సమాధానముగ నీయిరువదియనిమిడవ సూ శ్ర మును నుటి 
కొందజు వ్యాఖాష్టనము. వేసిరి “ోమరణానంతరనున  గలుగపవిమయ 
ములు ప్రత్యతునోచరములు కాకపోవుటచే నవి కేవల వేదము నాశ్ర యిం 
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చియ్రీ నిర్గ యింపంబడవలయాును కాని స్వతం శ్ర పు టూవాలచే నిర యింప 

బడుటకు 'పీలు లేదు. వేదమును యు కులు బౌధింపనేరవు, శ్రూతిస. సతులు 

రెండును యేక వాక్టముతో నీవిమయముే బోధించుచున్నపే. "మవాక్ము 
లందజు నికే న,రించుచున్నారు. కావున నీసిద్దాంత మే యు క్ర ముగ 

అని నూ త్రతాత్సర్యమును వర్ణించిరి. మార్షము నంగీకరించి చానిపై 
వివమయపఏీమర్శమును గావించు సీయధికరణమున మార్లమును గూర్చిన 

వివాదము చర్చింపంబడుట యయుక్తము శొవున నీపతేను కంకరసమ్లు 
తము కాదు. 

౧౭. గ లెరర్ధవత్వాధికరణము. 

విషయ సంక యముబువంజ= సగుణవీదలయందు వుణ్యా పాపపరి 

త్యాగసమిపమున జేవయానమును చెప్పంబడి యున్నది; నిర్ణుణవి డ్యాస్థ 

లములయం దట్లు లేదు. ఈవిమయనునుంగూర్చి యిందు విచారింపంబ 

డును, ఊేవయానము అన్ని స్థల ములయందు నుపసంవారించుకొనంబడవ 

లయునా ? లేదా ! యనువివయము నివారింపంబడును, 

పూర్వపతు సంగతులు:---వూ ర్వాధికరణ మునందు కేవల పసాప 

మువలన వచ్చినవిషయముమా క్రి త మే పరిమ్మ్క_రింపయబడినది గావున దొనివై 

నావ్మేప మేమియు లేదు వఏవియు జేయుటకును వీలు లేదు. అయినను 
తత్పూ ర్వాధిక రణసిదాంతము నాశ్తయించి చూచిన నొ'క్కవిధముగా 
పై విమయమునందు నిర్భయ మేర్పడుచున్న ది. ఆయధికరణమున పుణ్య 

పాపత్యాగ సమిోాపమున నొక కాస్థలమున వర్శింపంబడియున్నది యనుకా 

రణముచే విభాగము సర్వస్టలములలోనికి నుపసంవారించుకొనయబడవలని 

నదియే యనీ సిద్దాంతము చేసియున్నారు. ప్ర పన్తుతవివయమును. గూడ 

నికే పరిమ్మరింపవచ్చును, పుణ్యపాపత్యాగసమిాపము న నొక్క స్థలమున 

వర్తి, ంపంబడినది యగుటవే చేవయానమార్లము కూడ . సర్వస్థలములలో 
నికీ నుప సంవారించుకొనంబడవలసినది యే యని నిరూపింపవచ్చును. “నిరం 
జనః పరనుం సామ్య మువైతి” “జ్ఞాని సర్వసంబంధవర్డితుం డై సంపూర్ణ 
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సామ్థము- నొందును ” అను వాక్ళిమనకు (గాడ నీసి సిద్ధాంత మువలన 

విరోధము రాదు; బ్రవాలోకమును ఇిందినవాండుగూడ సర్వసంబంధ 
వర్టితుందే, పరబ్ర వాముతో లేక చతుర్తుఖునితో నంపూక్ట సావుర్టిముకొం 
దినవా డే, 

ఆఅ... యాద, సరూ-_క్షాం 

అవతఠారిక:--అని యిట్లు (దృష్టాంతసంగతితో వచ్చినపూర్వుపతు 
మును ఖండింపుచున్నాండు, 

3౮౯ గలే రర్గవత్వ ముభయ థాఒన్నథా టా 

పరోధః. ౩. ౩. ౨౯. 
తాత్ప్సర్యము:---ఇట్లు చెప్పుట సరి కాదు. ఈ చేవయానమార్షము 

రెండువిధ ములుగ (అనయా గొన్ని స్థలములయందు సార్థక మనియు మతి 
కొన్ని స్థలములయంచదు సిరర్ణకమనియు) గ్ర గృహింపంబడిననే కాని సార్థకము 
కానేరదు. వీదష్టలు నగుణివిద్యలనియు స నిరుణవిద్ధలని యు రెండువిధము 

లుగ నున్నవి కడా ! ఇందు నిర్రుణావిద్భయందు గతిలో బని యేషియులే 

దనుట యు_క్రనుగా నుండును. ఇట్లు విభాగము నంగీకరింపకపోయిన శ్రుతి 
యం టే పరస్పరవిరోధమువచ్చును. నిర్షణవి ద్యావివయమును చెప్పునొక 
శ్రుతోపుణ్యపాపే విణాయ నిరంజన, పరమం సొవమ్య ముపై తొఅనునొక 
శ్రుతిసర్షుణవిదోస్ట పాసకుండునర్వునంగరహితుండగుననియు బర బ్ర వూముతో 
నైక్టమును చెందు ననియు జెప్పుచున్నది. ఈయుపాసనయందు. ౫సహాడ 

గతి యుండునేని యప్పు డిట్టుచెప్పుట సంభవింవదు. సర్వనంగ రహితు. 
డెటకుం బోగలందు? నర్వవ్యాపక మగుపరబృవాముతో నై కము నొందు 
టకు నెటకుం బోవలయును ? ఈకారణమువలన నిట్టియుపాసకులకు గతి 
యక్కజ లే దని నిర్భయింపవలసియున్నది. 

అ.౩3, పొ-౩, సూ-30. 

అవతారిక: ోఐఇ్రట్లు నియవ్నములేకుండ కొన్ని చోట్ల నొక్షవిధ 
ముగాను మజీకొన్ని చోట్ల మతీయొకవిధముగాను సిద్ధాంతముచేయుట 
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యుక్త మగునాగొ అనిన చానిని నిరాకపించుటనై హేతువు నుపన్యసించు 
చున్నాండుం 

3౩౯౦. ఉపపన్న నల్ల నల క్రుకార్థోపలబై 

ర్లోోకవల్ . 3. 3, ఆరే 

శాత్చర్యమున-_.ఈనిద్ధాంతమునందు దోష మేమియు తేదు. అ 

చృటివిమయము ల లకే యున్నవి కొన్ని విషయములు గమనమును కోరు 
నవి గాను వో ఫాస్న్నె యట్లు కోరనిని గాను ఉన్నవి. పరకంకవిదాష్టిది 

సగుణవిదస్టలకు మంచముపై. నెక్కుట అచ్చట నన్న చతురు ఖునితో 
మాటలాడుట లోఖో శ్రరము లగునుగంధథాడుల ననుభోవించుట మొదల 

గునవి ఫలములుం ఈఫలములు గమన ముండిననే కాని సంభవించునపి 

కావు కదా! బహ్మలోకమునకు పోయిన నేగాని బ్రవాతో (స సగుణ బ్రహ్మా 

తో చకతురు రృఖుస్తో్ ) మాటలాడుటకు వీలు లే దనుటలో వివాద మేమి! 
ఈకారణమువలన సగుణవిద్భలకు గతి కావలయును. బయ నిదముణవిద్ట 

లనుంగార్చి విచారించిన వానికి. బరమేళ్వరై క్యమే ఫలము. దీనికి గమన 

ముతో బసిలేదు, పరమేశ్వరుడు సర్పువ్యాపకుం డనియు జీవుండు 
ఆయసకండు నిన్ను జే యనియు అష్షానవళ మున 'రజ్జవునందు గ 

గుసక్సభాంతివలె.  బరమేశ్వరునందు జీవభాంతి కటీగా ననియు 
చెప్పబడి యున్నది. భాంతి జ్ఞానముచే నశించు ననుటయు నిరష్టివాదాం 
నే; శాంతి నళింపలానే స్వతేస్సీద్ద మగుజీవ బ్ర మైకము ప్ర పకట మగ 

ననోటయ యు _ిసిద్దమే, ఇ నిచ్చట నతితోం బని యేమి ప్రమాదవ 
క్మయున నొకవిధముగా గ్రహీంపంబడి యున్న దానిని మజీయొకీపధముగా 
(యథార్థస్వరూ వము త్రో je జెలిసికొనవలయననిన ఉఇటకం బోవలయును? 

గ్రా నూోంతరమునకు. బోవలయు ననిన మార్లము కావలయును గాని 

ఆరోగ్యమును సంపాదింపవలయు ననిన నక్కల లేదు కదా! కావున 

సీసిద్ధాంతమున లోప మేవింయు లేదు, ఈనవివయమును చతున్రాధా్టయ 
మువీ నింతకంకు విశేషముగ యు _క్రియు కముగ నిరూపింపఃబోయెదముం 

విశేపాంకము:మజీకొంద రీయధికరణమును మజియొకవిధ 
ము” వ్యాఖ్యానము చేసి యున్నారు: “హోన్యధికరణమున పుణ్య పావ 
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ములు రెండును నశించునని చెన్బీతిరి కదా ! పుణ్యము కూడ నశించిన 

నుపాసకుఃడు పరభోశమునకు. బోవ జేటికి?ిఅని యాశ్నోపిం చిదానికి సమా 
ధానముగ నీయథధీకరణము నవతరించుచున్నారు. ోల్రట్లు కాదు. పాపపు 

రాషాములు రెండును శ్నీణము లె వజీ కాసి గతికి సార్థక తము కలుగదు. 

పుణ్యము "శేవీంచియుండిన బ్రవ్మలోళప్రాప్తు వానకు బునర్హన ము కలుగవలసి 

వచ్చును. ఇది శ్రుతికి నిరుద్ధము” అని మొదటినూ,త శ్రమునకును “పుణ్య పా 
పము లుందుటవపేన గావలిసినపని యేదియు లేః పోసటజే (అనగా వుణ్టి 
మువలన బ్రవాలోకనుఖ మధిక మగుటయు: భొవమునలన శీణించు 
టయు తేళపోన్రటచే) నవీ నశించుటయీ యుక్తము, లోళమునందును 
నిరర్థకము లు చేతీంపబడుచున్నవి కదా!” ఆని రెండవనూ త్రమునకు 
నర్థము చెప్పుచున్నారు. 

ఈపతుము యు_క్టియు కము కాదుం పూర్వ గ ంథమును విమర్శిం 

చిచూచిన మొట్టమొదట నీసంళయ ము కలుగుటశే వలు అేదు. జేవయా 
నగచునము విద్భాకు సంబంధించినది యేకాని కర్మకు సంబంధించినది కాదు 
కదా! ల ట్లుండ కరకు సంబంధించినసంశ యయ 4 మెట్టు కలుగును? ఈ కార 

ణమునలన మొట్ట మొదటిపతు మే యు_త్రమము. 

౧౮. అనియమాధికరణము. 
సంగతి, విషయ నంళ యములు2 “వూ ర్వాధికరణమునందు సగు 

ఇవిక్భలయందు మాత్రమే జీవయానాొదిమార్లములతో నొవళ్యకము 
కలదు. కావున నామార్షములు ఆవిదష్టలతో మాత్రమే సంజంధించు నని 

యు నిర్షణోపాసనాఫల మగు బ్ర మ్రైక్యమునకు గతితో నావళ్వకత ేదు 
కావున 'నానిద్భలతో జీవయానొమ్లకు సంబంధములే దనియు సిజ్ఞాంతము 

చేసియున్నారు. నిమర్శించి మూచిన సగుణవిదస్టాలకు. సూడ నన్ని ంటిక్షిని 

యీవమాక్షములతో సంబంధ మున్నట్లు త తోచుట లేదు. పరస్టంక వీద్వు టప 

కోనలవిద ద్య పంచాగ్నివీద్య ద జహార విడి ఆగుమొదలగుకొొన్ని టియందు 

మాత్రమే జీవయానవితృయానమార్షములు వర్మింపంబుడి యున్నవి, మధు 
విద్య ఫాండిల్టవిద్య మోడు క అవిద్య వె వై శాస్ట్రనరః విద్య అను మొదలగు 

వొన్నింటియం దట్లు వర్శింపం బడియుండ లేదు. ఇచ్చట నిర్భయ మెట్లు? 
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ఒకన్థలమునం జెప్పబడియున్న గతిని సర్వస్థలములలోనికి నుపనంవారించు 

కొనవలయునా ) యక్క_ణి లేదా? వూ ర్వాధికరణని దంతము నొ శ్ యిం 

చీచూచిన సాయువసంహోరముతోం బని లే దనియే తోచుచున్నది” 

ఆను నీనంకయ మూయధికరణమున నిచారింపంబడును. 

పూర్యపతము:---వివారించిన నెచ్చటనున్నగతు లచ్చటనే కాని 

మజికొబుకస్థలమున నుపనంవోరము లే దనియే శకేలుచున్నది. శ్రు త్యాదు 

లలో నన్నింటికంశు? బ్ర బ్ర కరణ మే బలవంకము. సామాన్యసం బంధ మొ 

కటి లేకున్న క్ర తాన్టదు లెవిగ్టియు స్వకార్యమును నిర్వహింపంజూల 

వనియు సామాన్య నంబంధంబును పృకరణముచేత నే కొలుగు ననియు 

మున్నే వివరించి యున్నాము కదా! కావున ప్రకరణము నాశ్రయించి 

యెచ్చటనున్న మార్హము నచ్చటనే నియముంపవలయును. ఇట్లు చేయకున్న 

శ్ర తిలింగాదు లన్నియు నప్ర మొణములే యగును. అప్పుడు అన్ని (టికి 

నన్ని యర్ధములును వచ్చు వనవలసీ వచ్చును; పతిదానీని వృతిస్థలమునందు 

నువసంహరించుకొనవచ్చు నని సిద్ధాంతము వేయవలసి వచ్చును. ఇది 

సంభవింపదు కదా ! మజియొకవికేషము. జీవయానమార్ల మొక్క. 
టియే యువకోనలవిద్యయందును పంచాగ్ని విద్యయందును. గహాడ వఠిం 

వంబడి యున్నది. కదా! ఆదియు చూయభి ప్రాయ మునకు విరుద్ధముగ 

సిద్ధాంతము చేసిన సరిపడదు, ఒకస్థలమున జెప్పంబడియున్న మార్గమును 
మజీయొకస్థలమునకు కొనవలయు" ననుటయే శ్రుతిక్ నభిప్రాయమగునేని 

యప్పుడు బికస్టలమునందుమాత్ర మే మార్గమును వర్షించి యారకుండ 

వచ్చునుగచా! కావున ఇచ్చట చెప్పి నమార్ల ' మద్చటనేకాని మీరొక స్థల 
మునకు రా దనుటయీ శ్రుతికి ను దేశ మని తేలుచున్న ది. 

అ-౩. పా-3. సూ-3౧. 

అవతారిక:==అని యిట్లు దృష్టాంతనంగతితో వచ్చినవూ-ర్వపత 
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౩౯౧. అనియనుః సర్వాసా మవిరోధః 

శ బ్దానుసరానాభ్యాం. ౨౩ 3. 3౧ 

తాత్సర్యము:---ఇట్లు కాదు, చేవయానమార్షము' ద్రైవాలోక 
ప్రాప్తి నొసంగునర్వవిద్య్ధలతోను సంబంధించినది యే నియతముగా నొ 
క్కవిద్భికు మా త్ర మే (అనలా నెచ్చట చెప్ప-బడియున్నవో యావిద్వకు 
మాత్ర మేనంబంధించునది కాదు. ఈసిర్ధాంతదువలన ప్ర నరణవినవోధము 
గాని మజియొక్కపోవముగాని కలుగదు, శ్రుతియు నృృతియును మా 
సిద్ధాంతము నంగీశరించి యున్నవి. ఎట్లనిన:=-- 

బృహ దారణష్టకోపనిషత్తునందు “య వన మేతదిషదు "లే చామో 
అరణ్యే శృద్ధాం సత్య ముపాన తే” “ఎవ్వరు ఈవిమయమును (పంచాగ్ని 
విద్యను) తెలిసికొందురో మజీయు = నెవ్వరు అరణ్యమున నివసింవుచు 
శ్రోద్ధావూర్వకముగ సత్యము నుపాసింతురో” అనుశ్రులి పంచాగ్ని విద్య 
యందు గలదు, దీనియర్థమును విమర్శించిన సగుణోపానకుల కొందలు 
కును చేనయానము కల దని న్పష్ట మగుచున్నది, ఈవాక్యమునందు 
సతపదమునకు వ్యావహోరిశ సత్యము లగుపదార్థము లర్థము. ఆపదము 
ప్రత్యేతుముగ పరమేశ్వరుని వెప్పునదియే మొనను వి డాక్టనంబంధమువలన 
నుపాసనార్థ మై తదుపాధుల జెప్పును, “య వవ మేత ద్వోధుః” అనువా 
క్యభాగముచేతనే పంచాగ్నివిద్యనుం గూర్చి చెప్పబడి యున్నది కావున 
న్వుత్తరభాగమున నితరవిద్యలను గూర్చియే చెప్పంబడి యున్నట్లు నిస్పంళ 
యముగా నిర్మయింపవచ్చును. పంవాగ్ని విద్యావేత్తలకుం జెప్పంబడిన 
చేనయానమార్లమే వీరికిని కల దని సిద్ధాంతము చేయవచ్చును. నుజీయు 
ht) దష్రఇద్ధం విదుః “ఈవిధముగ నెవ్వ రెజుంగుదురో” అనువాక్య 
ముచే పంచాగ్నివిదాష్షిటే త్తలవిమయను నుపసంవారించి వారికి చేవయా 
నమార్ల్షమును "చెప్పి విడవ “మీ చే మేఒరణ్యే శ్రద్దా తప ఇ త్వు పాస 
తే” “అరణ్యముననుండి యెవ్వరు శ నను తీపన్సును విద్యాసహికతముగ 
నాచరించుచున్నారో” అని యికరవిద్యల నుపాసించువారివివ యము ౫౪ 
గూడ వ్ర సాసీంచి వారికిగూడ నామోర్రమును ఛాందోగ్యళ్ళు త్? 
న్నది, “ఈభాందోగ్భకు)తియందు శృద్ధాతీపన్సులనుళహార్సి 
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చెప్పబడియున్నది కాని విద్భాలను(ార్సి శప్పయబడ లేదు కదా !” అని 

మెదవేయు వినుము. ఏిజ్యూసంబంధము లేక శేవల, శృద్ధాతీపన్సులు జీన 

యానము నొనంగజాలవు. “విద్యయా త దారో హంతీ య త్ర కామా! 

పళతాగతోః న తత్ర దవీణాయంతి నావిద్యాంస _స్తపస్వినః “వస్థలము 

నందు (బ్ర వాలోక్ మునందు) సర్వకామములును పరివూర్ణ ములై యున్న 

వో ఆస్థలమునకు నుపానకులు గాని పోనేరరు. ఎంత శ శ్రద్ధానంతులై నను 

తపోవరతులై నను విద్వలేక నచ్చటికిం జోంజూలరు”” అని మజీయొకళ్టు తీ 

యీవిమయమును బోధింవుచున్న డి. కావున చేవయానవార్ద మును సర్వ 

విద్భలలోనికి నువసంహారించుకొనవలయా ననుటయే సిదాంతము. ఈ 

విణాంతేమునకు భంగము కలిగింపణజూచిన బవాుదోవములు వచ్చును, 

“అథ య వతొ పంభఛానౌ న విదు చస్తే కీటాః పతంగాః య దిదం దంద 

కహాకం” “ ఈవీతృయాన దేవయానమార్లముల నెవ్వ శెజుంగరో వారు 

వురుగులుగానై నను పములుగానై నను సక్పములుగా నై నను జనించి య 

ధోగతి నొందుదురు” అని మణియొకశ్రుతి వివేకు లనంబడువారి నందజును 
"జేవయానవితృయానమాక్షముల నొందవలసినవానినింగా జెప్పుచున్నది. 
ఇట్లుండ విద్యలలో బేవయానమాగ్రము నుపనంవోరము చేసికొనకుండు 

టకు నెట్లు వీలు కలుగును ? చేసికొనకుండిన నుపానకులలో కొంద రథో 
గతికి పోవలసినవార లగుదురు కడా! ఇది యు కము కా దనుట నిర్వివా 

దాంశము. ఇక్రోశుక్ష కృషే గతీ హ్యేతే జగతః శాళ్ళకే మతే నకయా 
యాత్యనావృ త్తి మన్య యావ_ర్తలే పునః” “జేవయానవితృయానమూార్ల 
ములకు గ్రమముగ శుక్ల క్ష కృన్లమొర్గము లని చేరు. ఇవి నిత్వములై, నవి. 
వివేకి యెవ్వందును యీమార్షముల జెందకపోడు, లందు జేవయాన 
మార్షమునం బోయినవా:డు మటిల రాడు. పితృయానమార్ల మున బోయి 

నవాండు పునర్థనము నొందును” అనుస్త తీయు పై విషయమునే బోధిం 
పుచున్నది, ఇదియు “వివేకులకు 'రెండునూర్షములు మాత్ర మే కలవు” 

అని చెప్పుచున్నది, కావున నెట్లును మాసిద్ధాంతేమున దోవము లేదు. 
క్రుతిస్టృతివాక్యము. లేవియు లేకున్న నప్పుడు ప్రకరణము బలవంత 
మగును కొని యవి యున్నప్పుడు కానేరదు, క్రుల్ (వ్రకరణమునకంకె 
బలవంత మనుట స్పవ్టను కదా! మజియు జేనయానమార్ల ము పంచా 
గ్నివిద్యయందు నువకోనలవిద్భయందును' గూడ జెప్ప(బడె ననుట దో 
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వము కాడు, అది ధ్యానార్థ మై యట్లు చెప్పంబడెనుగాని యుపసంహో 

రము లే దను నభిప్రాయముతో కాదు. కావున మాసిద్ధాంత మే యు క్రి 
యు క మైనది, 

౯ యూవదధిళా రాధిక రణము, 

విషయ సంశయ బులు: ఈయధికరణామునోని 'ర్షుణవిదో్యో పాసకు 

నకు పునర్దన్యము కలదా? లేడా?” యనువివయము విమర్శింపంబడును, 

“ఈవిమర్శతో నొవశ్యకత లేదు. “నిర్షుణోపాసకునకు ముక్తి కలజా? 
లేదా? యసియే విచారించు న ట్లయినది, ఇది యేటివిచారము. “పాకసా 
మగి, సమ గృముగ సున్న పాక "మ?పనా | కాదో యని విచారించుట 

సంభవించునా!” అనియెద వేము వినుము. ఈవిబారమునకుం గొంతయుప 

ప ల్సి కలదు. వురాణాదులయందుం గొన్ని చోట్ల బవ్థావేత్తలకుం గూడం 
బునర్జన్మము చెప్పబడి యున్నది. అపాంతరతము. డను వేదాచార్యుండు 
విమ్ణునియాబజ్డ చే కలీద్వాపరసంధియందు కృవ్లదె వ్రపాయనుండై జనించె 

నటు. వశిన్గ మహాముని యా బి ఏ, హామానసపుత్రు డయ్యును నిమిశాపమువలన 

తనపూర్వ జేవామును విడిప బ్రహ జీవుని యాజ్ఞచే మజుల మి తౌ వరుణు 

లవలన డఊర్యశియందు జసించెనట. భృగువు మొదలగు బ్రవామానసపు 

తులు ఒకశారణమువలన తమజేవామును వదలి వరుణునో యజ్ఞము 
న్ు మజిల జనించిరట, సనత్కు చూరుండును బ్రవామానసవు త్రు (జ 

యయ్యునుు ఈళశేగరునకు తానే వరమిచ్చి కుమారసాగ్టివియి వుస్టైనట. 

ఇమే దక్షుడు నారదుడు మొదలగువారు. అనేకకారణములచే బూర్వ 
'జీవాములను వదలి జన్గాంతరముల నొందిరట. ఈవివయము లన్ని యు 
స్మృతిపురాణాదులయం దే గాక్ష వాంత్రార్ణవా దాదులయందును స్పవ్ష, 

మమేగ నిరూపింపంబడి యున్నవి, వీ రందతును సర్వ వేడార్థ వే త్త లనుట 
నిస్పంశయము కదా! ఏరిలో కొందతు పూర్వ జేహూమును విడిచియు మీ 

కొందు ఆబేవా మశ్షు యుండగనే యోగబలమువలన నితర చేవాముల 
గల్పించియు లోకోసకారముల నాచరించుచున్నా రనుట స్పన్ల మగుచు 
న్నది. ఇ ట్లగుటచే అపాంతరతమూాదిమునులకువలెనే యితర బ్ర హ్లవే త్త 
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లకు గూడ పునర్జన్మము కలజేమో యని సంకేయము. తోచనచ్చును. 

ఈసంశయ మాయధికిరణమున సివారింపండును. 

ఫూర్వపక్షుసంగతులు:--- విచారించిన నిర్షుణనిద్యోపాసకులకుం 
గూడ వునక్టన మున్నదనియే చెవ్పవలసివచ్చును. కొందజీ కుండిన మజీ 

కొందజికి సహోవు ననుట మెట్టు? “ప్రారబ్ధ ము కలడు కావున వళిహ్రాదుల 

కు నంతవజుకు చేవాముండవచ్చును”అసయెద శే మొ. ఈస్థితి మొక్క 'బేవా 

మునకు మాత్రమే సంభవించును; అనేక చేవాములం దాల్బుటకు పిలు 

లేదుోన న  పునరాన ర్త రతి “బ్ర హ్లలోక్మును( జెందినవా(డు వునర్ణన్మ 

ము నొందండు" అనుక్రుతి కలదు కదా!” అనిమదరేమొ యది నిర్గుణ 

విద్యను నుతించినది శావచ్చును. కావున నిష్తణవిద్యకు మోత,ము ఫలము 

కానేరదు. అన్తే మైన నెవ్వనికీని పునరావ త్తి వీ యుండయగహాడదు గదా! 

కావున సీవిద్భాలక ఈ ఐళ సర్యాదులే ఫలములుకావలయును. పునర్జన్న ము 

లేక వాని ననుభవించుటకు వీలు లేదు కావున నవశ్యముగ పునర్జన్మ 
ముండవలయు, ఆప్పుడు వరలోక ప్రా ప్రేయు నచ్చట నుఖదుఃఖానుభవపబు 

నుండుటచే చేవయాన కితృయానబమూార్లములు కావలసి నచ్చున్యూ నిక్లుణ 
విద్యలలో నికీ. గూడ నవి యుపనంహరించుకొనంబడవలసి వచ్చునుం 9 

ట్రయిన నింతకు. బూర్వము చేయంబడిన సిద్దాంత మంతేయు నిలువనేర 
దు. ఇట్లు కాదని పట్టు పట్టినను న నిర్షణవిద్యలకు మోత హేతుశ్వంబును 
తదభావంబును గూడ గల దని యంగీకరింపవలసి వచ్చుటచే నొరవక్న్ 

ముస నై నను యాదోవములు ప్రావ్రించక్ మానవు. 

అ-౩. పాొ-౩. సూ-8౨. 

అవ ఆారికవ-- అని యిట్లు ఆశ్నేపనంగతితో వచ్చినపూర్షవతు 
మును ఖండింపుచున్నాండుం 

౩౯౨ యౌనద ధికార నవస్టిలెరాధి 

"కారకిాణాం, 3. 53 3౨. 

'శాత్సర్యము:---ఇట్లుచెప్తుట యుక్రముకాదు, పూ ర్వాపరముల 

విమర్శించిన నిర్గుణవిద్యలకు ము_క్రియే ఫలమని తేలుచున్నది. ఈనిషయ 
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మును వోజియొకనిధముగా వ్యాఖ్యానము చేయుటకు ఏలు లేదు, ఇది 
విదాన్తుతియే యనుట సంభవింపదు, ఈకొరణమువలన సిర్షుణవిదష్టలకు 

నై శ్వర్యప్రా కి ఫలము కానేరదు; తడర్భమై సునక్తన్మంబును కలుగ నేరదుం 

అట్లు కలుగనలనినవనియు లేదు, 

అపాంతరతమాదిమువా రులు ఆధికారికులు. జన్యాంతరములయం౦దు 

వా రాచరించినయుపాననలచేతేసు కర ర్యలచేతను ప్రీతుండై  పరమేళ్వ 
రుడు వారికి లోళోద్ధరణాధికారముల నొనంగెనుో ఈకారణమువలన 

నాయభికొరచులు ముగియునంతవణుకు వారలు (బహ్మాక్షానము కలవా 

రయ్యుు ము_క్షి నొందవలసినవారయ్యా జేహాథధారుళలై వినారింతురుం 

సూర్యుండు పయియుగములవజకు తసయధి కారమును చెల్లించి పిదప 

నుదయా_స్తమయభూన్య మగుము_క్రి నెట్లు జెందునో అనే వారును తమ 

యధికారములు ముగిసినవీదప ము కిని జెందుదురు, “తథ తత్ర ఊర్ణ 1 

ఉ'దేశ్వ నై న వోచేతా నా స్తమే త కీల చిన మధ్యే సాలా” “ఆనూ 

ర్యూ(డు వరమేశ్వరుండై సవాస, యుగాంతమున ము _క్రినొంది, మజుల నుడ 

యింపండు అ_స్తమింపండుం స్టస్వయాపముత” నే నిలుచును” అని క్రుతి 
యందు సూర్యునవివమయను వర్శింపంబడీయున్న ది. మజీయు నధిపారని 

యు క్రులు కాని బ్రహ్మే త్ర లెట్లు ప్రారబ్ధకర్శము నళించునంతవజఅకు నిలచి 

యుండి పీదప ము క్త లగుదురో లు వాడను అధికారము ముగిసీనపిదప 

ము కులగుదురు. “తస్య తాన చేవ చిరం యావ న్న విమో త్యే౭_థ 
సంప నర “ప్రారబ్దకర్య ము నశించి శరీరపాతము కలుగుటకు యాల 
నము. వెంటడ్ ము క్త $ దొరకును” అని శ్రుతియే బవ్వావే త్తలనుం గూ 
ర్చియు చెప్పుచున్నది. ఈకారణమువలన నిష్తణవిద్యలక ఏ ఫలాంతరమును 
ల్పింపవలసినపని లేదు. ఫలము నొనంగగలపదార్ధ ము కూడ. బృతిబం 

ధవళమువలన గొంతకాలమువబకు నూరకుండవచ్చును. ఇంతమూ త్రము 

వలన నది ఫలహేతువు కాకపోవలయునా ? ఏపదార్థమైనను తనకు గల 

భారగుణముచేం గృిందికి పదుచున్నది. తొడిమెకు నంటుళొని యుండు 
సంతవజుకు ఇట్టునుండి పండు క్రింద. పడదు కదా! ఇ్రంతమా త్ర మువలన 
“భారగుణము 'పదార్థపతనమునపుం గారణము కాదు” అని సిద్దాంతము 

చేయుటకు ఏ లగునా? కట్ట వేయుటచే నడ్డగింపంబడి నీరు పల్ల మునకు 

వోవలేదని “నీకు (చెరువునందలి నీరు పల్లమునకుం బోవలేదు 
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కావున నెచ్చటనూ ఎప్పటికిని జలమున కాస్వభావము లేదు. (వజ 
లంబును పల్లమునకుం బోవదు)” అని సిద్ధాంతము చేయటకు వీలగునా ? 
ఇక్షు (ఆపాంతరతమాది మునులవివయమునం గూడ మజియొక విధ 
ముగ సిద్దాంతము చేయుటకు వీలు లేదు. సామాన్యులకు ప్రారబ్దకర్త్యము 
వలెనే వారికిని అధీకారములు ము క్హిప్రా వ్లికి పృతిబంధకము లగును. అది 
యు వారికీ శ్రారబ్దమే. పూర్వజన్మమున నాచరింపఒబడిన విజాష్రకర్మలు 

పరివక్వోముకై తమఫలము నొసంగుటశే కదా యధికారయు కో మగు 
వారి చేవామును కల్పించెను. ఆగామినంచితము లన్ననో దానాన్ని చే 

డహీంపః బడును, కావున ను _త్తరజన్మ మును కలిగింపనేరవు, ఈకారణము 
సలన నిర్లుణవిద్యలకు ము క్రియే. ఫల మనిటలో విరోధ మేమియు లేదు. 

“అవాంతర కమాదులవివయ మిట్టిడియే యెన వారలకు బవాుు 
శోహాములు బవుజన్యలు కలుగటకుం గారణ మేమి?” అనియేదవే సొ 
వినుము. వారు వ్రకేరులవలె కర వశగతులై బలాత్కారముగ నొకజీవా 
మునుండి మజియొక దేవామునకు గొసిపోవం బడువారు కారు, సగతం 
త్రులై యొక గృవామునుండి నుణీయొకొగ్ళవాము నకు బోవునటు యోగ 
శో_క్తివలన నొక్క_మాజే గాని (వ, త్యేకముగాంగాని జేవాంతరముల 
నొందుచుందురు. ఆగామినంచితికిర్శలు నశించుటచే నని జన్తాంతరము 
లను కలిగింపనేర వని యిదివర కే చెప్పియున్నాము. ప్రారబ్ద వెొొంక్కటియే 
యధి కారరూప ఫలము నొనంగ నుషక్రమిం ె నసియు చెల్సీ యున్నాము, 
వార లాయధికౌరమును నిర్వహించుటక్రై యెన్ని జీవాములనై న నంగీక 
రింపవచ్చును. ఒక్కకర్మ కే యనేకజీవాముల నొసంగుసామర్థ్వము 
కూడ గలదని శుతిన్భృతులచే వివరింపంబడి యున్న ది. ఆగామినేంచిత 
ములుకూడ ఫలోన్లు ఖము లగుచుండీన గడా జన్మవురణ ప, వానాము 
సకు నంతము లేక పోవును. ఇచ్చట నొక ప్రారబ్దము మూత్ర మే ఫలచాత 
కావున తద్న్మలమువలన కొన్ని జన్మ లు కలిగోదను అవసాన మేర్చడునుం 
కావున వ్రారభైవసాొనమున వారలకు ము కి కలుగు ననుటలో 

లయు్ఫ ను ఆయపాంతరత 
మునులు మల్ ససౌనమును వ తీతీంపుచు నంసారులవఖఅజ్ 

* ఇ ట్రయిన వీరు జాతీస్తరులు (పూర 
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జన్మమును సృరించువారు) కానలయును కడా!” యనియెదవేము 

వారు సర్వజ్ఞులే కాని జూతిస్మరులని మాత్రము న్వవహరింపంబడరు, 
వవిషయ మైనను మొట్టమొదట నసాధ్య మం సభా వముగా సిద్ధిం 

పక నుండీ యొవ్వనిచేతనై న నను ప్రయత్న వూర్వకముగ సాధింపంబడునని 
యప్పూ డాతనికి తన్నిమి త్ర  త్తమెనకీ 1 ర్తి వచ్చును గాని యది స్వభావనిద్దమే 
మయొనప్వు డట్లు రాదుకచా! ఈజాతిన న్మరత్వము సామాన్యపురుషులకు 

స్వభావసి సిద్ధము కాదు. కావున వారు యోగాదులమూలమున దానిని 

సాధించి"కేని యప్పుడు జూతిస్త్యరు లని ప్రకశంసింవణబడుదురు. ఈమును 

లన్ననో సర్వుజులు కావున పరిక జాతిస్తరత్వ నునునది న్వభావసిద్ధ మే 
కడా! సృతియు ోత ఏ వై తే= వారే ఏరీ అని స్పష్టముగ పూ 

రో | త్రరడేహాములయం దున్న వారి నభిన్నులుగనే బోధించుచున్నది. 
నులభ యనునొక్క_ బృహ్మవాదిని జనకునితో వివాదము చేయందలంచి 
తన్యక్రీ చేసాము నర్తై యుంచి జనకళ రీరమువంటిశ రీరమును కల్పించి 

యందు ద్ర వేశించి జనకునితో వాదించి నుజుల తనజేహూమును జేరె నని 

యు పురాణములయందు గలదు. కావున నవాంతరతవూాదిమునులకు 

కరీరకట్పనమునందుం గూడ స్వాతంత్ర స్రము కలదు, 

మజియు నొక్కకర్య ఫలము నొసంగినపిదప ముజియొకకర్శ ఫలో 

న్ముఖ మగుచుండునేని యప్పుడు మతియుకకర్య కూడ నే ఫలో 

న్గుఖము కావచ్చును కావున నెప్పటికిని ముగింపు  “లేకపోవుటచే క బ్రా 
విద్య మోడుము నొసంగునా ? లేడా ?” యనువివయము చర్చింపయుడే 
వలసియుండునుగాని యిచ్చట నట్ల నటులేదు, జ్ఞానము కత్గిన వెంటనే యాగామి 

సంచితములు నళించిపోవునని “యిదివణు'కే ఛెప్పియున్నా ము. “భిద్యు లే 

హృదయ గ ంథి చ్భిద్యం తే సర్వసంళశ యక శీయం తే చాస్య 

కర్యాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావలే. స్మృతిలంభే సర్వ గృంధీనాం 
విప్రమోశుకి “ఆపరాత్సరుని తెలిసికొనినచో హృదయ గంధి 
భిన్ననుగును. సంశయము లన్నియు ఛిన్నములగునుం కర్మలు ఉిణీం 

చును. ఆత్మజ్ఞానము. కలిగెనేని సక్వ్టగ్గంథులును విడిపోవును” అని 
శ్రుతులును సు ఛై ధాంసి సమి దోజగ్న ర్భన్మనా త్కురు తేజర్జున, 
జ్ఞానాగ్నేః సర్వక రాణ భస్త సా తుగరుతే తథా. వీజూ నగ్నుష్థివద గ్లాని 

స్రరోవాంతి యథా పునః జ్ఞానద క స్తథా క్లేశ ర్నాతా సంప 

\ 



272 బి హనూ త్రృములు ఆ-౨, 
పొని, నూ=5_9, 

వుని “ఓయక్టునుడా! వ్రజ్షలించుచున్నయన్ని యేవిభముళ సమిధ 

లను భస్మ ముచేయునో అమే జ్ఞానాగ్ని నర్వకర్శ్మములను భస్మము చేయు 

న అన్నితే జహింపంుడిన్ బీజము లెట్లు ములువనో యశే జ్ఞానయు 

చే దహింపంబడినకర్ష్యలు ఫలము కొనంగవు” అనుస సృతులును ఈవి 

వయమునే నెహపించుచున్నవి. మజీయు సర్వకర్త్య పీ మగునజ్ఞానము 

నరించినకి ( గొన్నికర్ష్య ల జన్తాంతరము నానంగప ననుటయు మణీ 

కొన్ని పానం వనుటయు యు _క్రియు క్షము కాజేరడు. కాలిన 

పిదప వృతవీజ మొకభాగమున మొల చుననుట 7 సంభవింపదు కదా! ప్రా 

రబ్లకర, మన్ననో ఫలోన్తుఖ మరే యున్నది కావున ధనున్సునుండి 

విమేవంటెడిన శశ మువ'లె తె వేము నళించున: తీ వజుకు వవ ర్రించుచునే 

యుందును. శరీర పాత మే ప్రారజ్ద వేగ నాశ ము. ఒకానొకసందర్భమున నొ 

క,.మాటు ఫలోన్లు ఖమైన  సార్బ్దమే యశచనేకజన్యముల కలిగించినను సా 

మాన్య ము నొక్కజన  ములోజే ముగియు నని౭మీ చెప్పవచ్చును. ఈవివ 
యము “కస తావ జ చిరంీ” అను శ్రొతిచే స్పవ్టము వేయంబడి యు 

న్నది. ఆ శ్రతియందు మాత ము కలుసటకు జీవాపాగమే యాలస 

మూ అని హప్పయుడి యుండుటచే “జ్ఞానము కలిగినను దేవాపాశఠమువజకు 
పరివూ న్లైకము కలుగుటకు ప వ్రతిబంధ మున్న దొ” యనువిషయ ము లేటం 

బడుచున్నది కదా! కావున మవోమునులు తమయధికారములు ముగి 
యునంతవజకు ప్రారభ్ధవళ మున జన్మముల నాందుచుండి యంతమున 

ముక్తు లగుదు రనటలో విదోధ మేమియు లేదు, 

ఇదియునుంగాక జ్ఞానమువలన కలుగుమోతసఫల మొక్క_నీకి 
మాత్రమే కలుగు ననియు మజియొక్కనికి కలుగదనియు. జెప్పుటకు వీలు 
శేదు జ్ఞానముకల వా రందటును ము డిని జెందవలసినవాకే యని యతి 

జెప్పుచున్నది. క. ద్య్టో యమా జీవానాం వత్యబుధ్యత న ఏవ త దభవ 
క్త భర్తీ కాం తథా మనుష్యాణాం” “ఆకారణామువలన చేవతలలో 
చెవ్షిడు పరమేశ్వరు నాత్శంగా నెణీంగానో వాయ పరమేళ్వురుండే 
యయ్యెను, ఆశే బుములలోను మనువ్యులలోనుః గూడ నవ్య డాత్త 
నొతీంగనో వాడు పరమేళ్వరుండే యయ్యెనూ” అను మొదలగు శ్రుతీ 
వాక్యము లీవివయమునః బ్రనణవచనములు. ఇట్లగుటచే, జ్ఞానమున్నీ న 
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కొందజికు సంసార ముండు ననియు అ పాంతరతమూాదిమును లిట్టి తెగలోని 

వారే కావచ్చు ననియు, మతీకొందటికి ము డక్లియే కలుగు ననియు 

కొందజు బృహ్మవేత్త లీతెగలోం గూడ చేరదు రనియుం జెప్పుటకుం 
గూడ వీలు లేదు. నియతముగ నందఅకును ము క్తి కల దనియే చెవ్పవ 
లయును; ప్రారబ్ధఫఘలభోగానసానమువణకు మా త్ర మేప్ప తిజ్ఞానియు సంసారి 

వలె నుండు ననియు జెపనలయూును. 

ఇంతమా త్రమే కాదు; మొట్టమొదట నీయపాంతరతమాదు లంద 
ఆును బ్రహ్మసాతోతాారముకలవోరే యనియు నియతముగం చెప్పుటకు 
బ్రమాణ శేడియు లేదు. అధికారము వచ్చుటకు కర్శలును ఉపాసన 

లును గారణము. లగునుగాని నిర్దుణ బ్రహ్మజ్ఞాన మావక్ వము కాదు 

కదా! ఇట్లుండ వారు ఐశ్పుర్యాదులను గలిగించు కర్తోపాసనల చేయువా 

కేల కాొయాడదు? అధికార మనునదిం గూడ నై శ్వర్యభేదమే కదా! 

వారును ఐశ్వర్యములకు. గలయనిత్వత్వ ము నెజింగినవిదప వై రాగ్యవం 
తులై నిర్తణబహ్మము నాశృయించి ము క్రినొందవచ్చు ననుటలో విరోధ 
మేమియు లేదు, * బహృణాసవా నే సర్వే స సంప్రాప్తే ప్రతిసంచనే ,పరస్యాం 

తే కృతాత్తానః ప్ర పవిళంతి పరంపదం” “నగుడవిదోష్యోపానకు లందజును 
ప ళయశాలమువచ్చునంతవణకు | బ్ర హ్లలోక మున నుండి జ్ఞాన వైరాగ్య 

సంపన్ను శె బ్రవాతోయగూడం బ్రళ్య'కాలమున జేవాములవిడచి ము క్తి 
నొందుదురు? ఓ అని యీవివయమును స స్మృతి బోధించుచున్న ది. “క్రేబ్ర బ్ర 
హూలో శేషు వరాంతకా లే పరామృతా వరిముచ్యంతి సర్వేల “అట్లు 

ఉపాననామాహోత త్శస్టిమున బ్ర బ వాలోక మునకు బోయిన వారండతు ప్రశ 

యకాలమున ము క నొందుదేషి” అని శ్రుతియు నీవిషవయమును ఇప్పు 

చున్నది. "కావున వయ. _కినిం బట్టి చూచినను వూర్వపతుము నిలువదు. 

మజీయొకవి'కేషమం. వేదమునందు స్వ ర్షాదియాపము లగుకర్త్శ 
ఫలంబులును మోతురూప మగుజ్ఞానపులంబునుం గూడ వస్తి ంపంబడే 

యున్నవి, అందు కర 5, ఫలములనుంగూర్చి విమర్శించిన మన “శ్చేనియు 

జెలియదు. వేద మెట్లు చెప్పిన న ట్రంగీకరింపవలసినవార మే కాని మతి 

యేమియు లేదు. ఇట్ల టగుటచే నావిమయమున గొంరేనంక్ యము గలిగిన 

గలుగవచ్చును. గాని ' జ్ఞానపలవిమయనున న టె ఓిసంశయము కలుగుటకు 

ఏలు లేదు. జ్ఞానఫల వుగుమోతము ీళాంతరమున రూపాంతరముతో 
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నుండునది కాదు. అది న్వన్వరూపభూశ మగు బ్రహ్మమే. సంసారియని 
యుం గ_ర్రయనియు భో కయనియు నుఖయనియు దుఃఖియనియు పురుషు 

డనియు ,న్రీయనియు మనుష్యుఃడసీయు పళువనియు నష్టవహరింపంబడుజీ 

వుం దెవ్పుడుగలండో వాడే మోక్షము; అజ్ఞానముచే నొతినిన్వరూపమును 

'తెలిసికొనలేకపోవుటయే గాని న్వయావహాస యెప్పటికిని లేదు, జ్ఞానమున 
లన నాయజ్ఞానము నళింపంగానే తనరూపమును తా నెజుంగును, ఇదియే 
మోతుము. ఇట్లు స రాష్టనుభవసిద్ధమై యున్న యిీవిషయమున సంళ 

యమే కలుగుటకు వీలు చేదు. జ్ఞానము కలనా రందజు ముక్తిని జెంద 

వలసినది యే యని నిర్వి సాదముగ నంగీకరింపవచ్చును. *ఈవిషయ మెవ్వ 
రికిని తెలిసినది కాదు. బ్రది యనుభవసిద్ధ మైన దనుట యెట్లు 7” అని 
యెదవేమొ వినుము. బొత్తుగ నంశర్ముఖుండు విచారళశీలుండు గాకున్న 
నీవిషయ మనుభవమునకు రాజు కాని లేకున్న నవళష్ణముగ వచ్చును. 
విచారళూన్యులకు ననుభవమున లేదని నంతమాశృమున విద్వదనుభవ 

గమ్యువగువివయ మేప్రమాణ మగునా ? వాష్టవహోరికవివమయములలోం 
గూడ నిట్టి వెన్ని లేవు ? మజీయుం బడార్భ ముల బతివాండును చూచు 

చునే యున్నాడు; చూచుదానిని చూడంబడువానికంశు. భిన్నునిగా 

గ్రహించుచునేయున్నాండు కచా ! ఆచూచుణాడే జీవుం డనిన నాతండే 
బృహ మనిన నదియే మోడ్. మనిన నింకకంకు ననుభవమునుం గూర్చి 
యేమి చప్పనలయును ? 

“య త్సామో దపరోమో దృవ, క త్ర్తర్రమస్ త చత తళ 

న్నపీ ర్వామదేవః ప్రతిపే చేఒహూం మను రభవం నూర్య శృ” “జీ 
వుండు ప్రత్యతుముగా న్వయముగా పర బ్రవామో ఆపరమేళ్వరుండే నీవు, 
వామ 'చేవమహోముని స్వన్వురూసమును బ్రవోభిన్న ముగను బ్ర వాము 
సర్వ వ్యావకమునుగ నెజింగి “నేను మనువు నైతిని నూర్యుండ నైతిని 
అని నిశ్చయించుకొనెను” అని క్రుతులు ఈయనుభవమునే యనువా 
దము జేయుచున్న ప కర్మకాండయందలిశుతులవలె క్రొ త్రవివయముల 
విధించుట లేదు. కందు త త్త ముసి యనుక్టు తికి “నీవు మృతిజెందిన 
పిదపం బరమేళ్వరుండ వయ్యెదవు” అస యర్థము చెప్పవచ్చును. తక్కిన 
తులను గూడ నిక్లై సవున్వ్నయి౨పవచ్చును. ఇ ట్లయిన జీవబ్ర మక 

స్వాభావికము కానేరదు కడా ! అప్పుడు మోతవివషయమునం గూడ 
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నంశయము జసింపవచ్చును” అనిమెదజే మొ కుది యు_క్రియు క్తముకా 
దు. ఆవాక్టమున “అసి=అయినావు” అని, క్రియాపడఃు నర్తమానార్త 
మున నున్న ది. దానికి వారు ైన్సీనయర మున ( భవివ్యదర్థము కల్బింపనబస్ 

వచ్చును. *“మరణానంతరముని ' అనునర్థ మిచ్చుపద మొక్కట్యైన 3 నందు 

లేదు, దానిని క్రొత్తగా నధ్యాహోరము చేసిగొనవలసివచ్చును. ఊరకనే 

యర్థము సరిపోన చండ నిరర్ధక ముగ నీప్ర యాన యే? ఈకారణమువల న 
మేము చెప్పినయర్థ మే యీ _క్రీయు శ్రము. అప్పుడు వ ర్హమాన, ప, రాగ 
ముచే “జీవ డెప్పటికిని బ్రహ్మారాపుః డయ్యేయున్నా డు.” అని తేలును. 
“స్య డో శ్రుతి యనుభవమనే యనువాదము చేయుచున్న ది యనిన నది 

శాస్త్రమే కొకపోవలసివచ్చును. శాస్త్ర మనునది యపూర్వ మగువివ 

యమును వెప్పవలయును కదా ౯ అనియెద వే మొ వినుము. ఈజీవ గ 
మైక్య మంకర్పుఖునకు౬గాని యనుభనమునకు రాదని యిదివజుశే ని 
వించి యున్నాము. సామాన్యులందజు నట్లు లేదనియు కౌల్పియే మం 
ము కావున నుప చేశ కాలమున నిదియు నపూర్వ మే యనుటతో సంశయ 
మింతీయెనను లేదు. అట్టు వినుర్శించినచో జ్ఞానముగలనారి కెల్ల వాతము 

గలుగవలనినదియే యనియు అది స్పోస్వరూపనే యగుటచే జ్ఞానోత్తరకాల 
మునచే కలుగు ననియు సిర్ల యించుబయీ యు _క్రీయు కము, ఈళారణము 

వలన * చేది రా యొక, ప్ర తిబం ధమువలన మాత్రమే ఏ'జేవాము _క్రికి నాటం 

కము కొలుగును కాని యింతమాశ్రమున నది స కూన్యయావము శే కా నేరద్యూ 

జ్ఞానము దాని నొసంగ లేకపోదుం 

౨౦. అక్ష రథ gిక రణము. 

పమయ సంశయ పవూర్వపటసంగతులుః=“వక దై ఏత దతురం 
ఇభ WE పం పథాం గ్గ (hi హు గారి బ్రాహ్మణా అభివదన్ త్యస్థూల నున ణా వ్రాస్వ మదీర్ధ్య పలోహీిత 

మన్నే బామ్” “ఓ గారీ! _బవ్యా హే త్రలగువారు పర, వాన్వరూపనమును 

గూర్చి యిట్లు చెప్పుదురు. ఆబ బ హృరూపముస్థూలము నానో సూత మృముగాని 

హృనగిముగాని దీర ముగాని రకాదివర ములుగలడిగాని చముదగలది గాని 
\ యం వావి నం 

కాదు” అని బృహజారణ్యకోవనివత్తునందు కొన్ని ధర్మముల నిషేధించి 
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త న్తూలమునం బర మేశ్వరరూపము తెలుపబడ యున్న ది. ముండకోపని 

వత్తునందును “అథ పరా యయా త దకర మధిగమ్య తేయ త్త దద్రేక్య 

మగ్రావ్యా మగోత్ర, మనర్హ మ్(చూ, ౧౩.౨౧)” అని య శ్లు కొన్నిగుణ 
ముల నిషేధించి బు వ్యాస్వరూవము బోధింపంబడి యున్నది. అనేకోపని 
వతులయందును కఠేదయగుణ నిపేధపూరషకముగా నిశ బవ్మాస్వరూ 

పనిర్హయము చేయంబడియున్న డి, ఈనికేధములన్ని యు "సన్ని స్థలము 

లలో నికి సంగృహింపంబడునా? లేడా? వూర్వాధిక రణమునందు వసీష్టాది 

మునులకు( గపవని చెప్పబడిన జేవానములు ప్రారబ్బవళ మునమా శ్రమే కలు 
వచ్చు ననియు నింతేమా త్ర మున నాగామిసంచితేకర లు ఫలోను ఖము 

లగునని చెప్పవలసినపని లే దనియు “కెప్పటికిని జన పరంపర వచ్చుచునే 
యుండు నని సిద్దాంతేము చేయుట యు క్రియు కము కా దనియు సిద్ధాం 

త్రము చేయబడి యున్నది కదా! ఆవిధముగ నే యిచ్చట సిద్ధాంతము 
చేయవచ్చును. వయుపనివత్తునం ేధర్శములు నిపే.ధీింపండినవో 
యచ్చట నంతమా త్రమే చాలు ననవచ్చును. క్పుతియుం బ బ్ర త్యేకముగనే 
ప్రవ_ర్తించుచున్నది కడా! కావున నీవిషయమున గుణోపసేంహోరమ లే 
వ్సేయే తేలుచున్న ది, 

అ= ళా పొ-5, సరా 2 

అవతారిక:.--అని యిట్లు దృష్టాంతసంగతితో వచ్చినవూర్వ వత 
మును ఖండింవుచున్నా డు. ో ఆనందాదయ; (దూ. 9, 5, ౧౧.) అను 

స్థలమున గుణవిధులనుగూర్చి యుపనంవోరా నుపసంహారసంశయము 
నీవారింపఃబడి యున్నను దానిచేత నే సిషేధములను గూర్చినసంశ యము 

కూడ స్వయముగస నివ ర్తి నొందుచున్నను మందబుద్ధులకు స్పద్ధ ముం 

చెలియుటకై యీాయధికరణ మారంభించియున్నా (డు. 

౩౯౩. అనక్షఠ థియాం త్వవరోధః నామాన్య 

తద్భావాభ్యా మౌపసదవ త్తదుక్తము. ౩. ౩.3౩. 
ొక్పర్యను.. _తునంక మముత బని లేదు. గుణ నిపేధము 

లన్నియు నన్ని స్ధలములోనికి నుపసంహరించుకొనంబడనలసినవియే. అన్ని 
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స్టలములయందును బ్ర లు వాస్వరూపప్ర తివాదన మే చేయంబడుచున్న ది; దాని 
వై గుణసిశే పధ మే యుపోయముగానంగీ కరింపయబడి యున్న దిక దా! ఇట్లుండ 
నన్వ స్టలములయం దున్న విశేషము లన్యస్థల ములలోనికి నేల జెచ్చికొన 
బడంగసూాడదు? 

-ఈవీవయమునకు దగిన ప్రమాణమును *అనంజాద యల అనుస్థల 
మునండే వివరించి యున్నాము” అచ్చట వీధిరూపము లగుగుణములను 
గూర్చి విచారించి యున్నాము. ఇచ్చట నిపషేధరూపములను గూర్చి విచా 
రించుచున్నా మనుటయీ విశేషవముగాని తక్కినయ౦ళ నుంతీయు నొక్క 
టియే. -ఈకారణమునలన నాసిద్ధాంతమును స్థావించుటనై_ యంతగా 
బూనవలసిన యదసరములేదు. దీనికి. గర,కొండమున "దృష్టా ౦తము 

గలదు. ఒకయజ్ఞ మున నొ కానొక యిస్టియందు సురోజాశసంబరిధము 

లగు కోని న్నిమం' త ముంలు విధింవంబడి యున వి. అవి సామవేదనుంత్ర 
ములు. యజ్ఞ మును నిర్వహించు బుత్విజులలో అభ్షగ్య్యవు ఉద్దాత 

హోశ యను ' మునుగ్గిరును యజుర్వేద సామవేద బు గ్యదమం శ్ర ములం 
జెప్పుటుకై నియమనింపంబడీ యుందురు. అందు పువోశడాశము సోచరించి 

హోోోనుము గావించువా డధ్వర్వువు. పురోడాళ మునకు సంబంధించిన 

బుంతృము సామవేదమంత్రములే యెనను ఉద్దాతచేశనే చెప్పంబడ 
వలసినవి మైనను అఫధ్వర్వునిచేశనే చెప్పంబడవలసినవి”ా సిర్భాంశము 

చేయబడి యున్నవి. పురోడాశము ప్రధాన మగుటవేశను డాని నాచ 

రింపవలసిన వొం డధ్ట్రర్నువే యగుటచేతేను. దానికి సంబంధించినమం త్ర, 
సులు కూడ చేవేదమున నున్నవి యెనను వానిచేతనే పఠింపంబడవలసీ 
నట్లు సిపాంతము చేయఃబడియున్నది. ఇ క్లే పృకృతీమునందును. నికే.ధ 
ములు బృ వాస్వరూవనిరూవణమునకు స౦బంధంచినవియే యగుట చేతను 
ఆబ్ర హా మున్నీ న్థలములయందు సొక్క-రీతి~ జీ వర్టి ంపంబడి యుండుటచే 

శు వర్వస్థలములలోని! నన్నిధ ర్మ ముల నుపనరనారిం చుకొననలయా 

నసియే సిద్దాంత ము చేయబడనలనో యున్నది, ““సణముఖ్యవ్యతి క మే 

తడర్భత్వా': ను కట్టిన వేదసంయోగ౫లి” ోగాణమునకును ముఖ్యమునకును వి 

రోభేము నచ్చినమ్రూడు ముఖ్యమే వ ధాన మగుటచే వేదముం త్రీముల డాని 

తోనే సమన్వింపవలయును” అని జై మినిచువోముని చెప్పియున్నా (డు, 
పై సిధ్ధాంత మిట్టి దే పురోడాళము ముఖ్యమ్యు నుంత్ర ములు సామ వేద 
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మున నున్నవి కావున నుద్దాతచేశజే చెప్పంబడవలయు ననుట గౌణము, 
ఈరెంణికిని విరోధము కలుగుటచేః బురోడాశము నా శ్ యించియే నీ సీద్ఞాం 

తము జేయంబడెరు. పృకృతమునః దును బ్రహ్మము మొఖము; నిషేథ 

ములు శాఖాంతరములయం దున్నవనుట గాము. ఈశెంటికిని విరోధము 

వచ్చినప్పుడు ముఖ్య మగు బ్ర హము నా కృయించియీ సీద్ధాంతము చేయ. 
బడవలయును. ఈకొరణములవలన విధులవతె సిసెధములు కూడ 

నన్నియు నన్ని స్టలములయందు నుపసంహారి-చుకొనంబడవలసినవి యే. 

౨౧. ఇయద ధికరణము, 

వివయ సంశయ ములు వాలీ దా నుపర్గా సయుజా సఖాయా న' 

మూనం వృతం పరిషన్వుజూయ శే త్రయో రన్యః వీప్పలం స్వా ద్వా త్తి 

నళ న్ననో్టో ఆభిచాక కీతి (చూ. ౧ ౨ ౧౧౧” అని మననవ 

నివతునందును శే తాగతరోపనివ తునంనును చెప్పబడి యున్నది, క్రథ్రో 

పనిమత్తున నందు *బుతం పీబంతేె నుకృతస్వ లోకే గుహాం ప్ర విష్తో పరమే 

పరాశే, భాయాకఫౌ ట్రహావిదో వదంతి పరచాగ్ను చమో EN చ ట్రా 

చిశేశాః (చూ. ౧ ౨ ౧౨.) అని చెప్పబడి యున్న ది. ఈరెండు 

విద్యలున్ను భిన్ననులా ? యభిన్నములా?! యనుసంశయ మిందు నిరాక 

రింపంబడునుః 

పూర్వసంగతులు:---విచారించిన నీవిద్భలకు భేద మే యుండవల 
యునని తోచుచున్నది, ముండక క కాళ తర్ పనివ.త్రుంయందా వర్ణింప 
బజీనవారిలో నొక్క.[డుమా శ్ర, న మే భోక్త రక రోససినత్తునందు నర్లి ంచబడి 

నవారిలో నిరువురును భోక్త కనే, ఓక కచ త్రి న్యాయముచే భోక్త కతోహాడ 
ఖో క్ష కానివానినిం'గూర్చి ద్వివ చనము [వ్ర కెరాగింపంుడినది” యనియెద 
వేమొ యది సంభవింపదు, మారు చెప్పినయర్థిము లతుణావృ త్తి నాశ 
యించినయగాని గలుగ దు, ముఖ్యార్ధము సంభవించుచుండంగా లశ్ణ నొ 
శ్రోయించుట యు కము కాదుకదా ! “వాక్య శేమము నాశ్రయించి నిర్ల 
యంపవచ్చు ను” అనుటయు యు _క్రియు_క్తము గా చేరదు, "అర్థ మునందు 

ఇ ఛా న్యాయమా. (ఆం. పొ_.౨. నూ-౧౧. “పీజీ.191 చూ 
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సంఛయము కలిగిన దానిని, నిర్ణయించుటకై. వాక్య కేవ యు కానలయును 
గాని “ఇచ్చట ముఖ్యార్థము నొ శ్రయింపనలయునా ? లాతుణికార్థము 

నాశ శ్రోయింపవలయునాగో) యను "పమయమును నిర్ణయించుటకై కాదు. 
ఈకొరణమువలన గువోధికరణమున (చూ, ౧. ౨. ౧౧ చేయబడిన 
సిద్దాంత మిచ్చట ౭ బనికిరాదు, వూ రా్వాధికరణమున నన్ని వాఖలయందును 
బ్రహ్మా ముక్క_టి యే ప్రతిపాదింపంబడుచుండుటచే నిపేధముల నన్ని టి 

నన్ని స్థలములలో నుపసంవారించుకొనవలయునని చెప్పితిరి. ఇచ్చట ,పృతి 
పొదింపంబడుపడారక్థము భిన్నమగుటచే నట్లు సిదాంతను చేయుటకు 
వీలు లేదు. న్ 

| మ 
అ-౭. పొ-౩. సరా-౩9౪, 

అవతారిక. అని యిట్లు ప,త్యుచావారణసంగతితో వచ్చినవూర్వ 
పఠీమును ఈయ ధికరణమున ఖండింవుచున్నాండు, గువోధికరణమున. 

'చేయంబడినసిద్ధాంతమునే మజల బ్రకటించుచున్నా (డు. 

౩౯౪. ఇయ దావమననాత్ , ౩.౩.3౪. 
తాత్పర్యము: -- ఇట్లు చెప్ప నక్క అఆ తేదు, వై నంజూవీన మొడు 

స్థలముబయండును జీవేశ(రు లిరువురు మాత్ర మే చెప్పంబడిరి. 9 ట్రగు 
టచే నామూూ(డుస్థలములయందును ప్రతిపాదింపంబడిన యుపాస్య బేవత 
యొక్క_ండే యగును. ఇ ట్లగుటచే విజ్య్వాభేదము కలుగదు. 

“రెండుస్థలములయందు భో క యొక్కండును అట్లు కానివాం 
డొక్క డును చేస్పంబడి రనియు కఠోపనిమతునందు చెప్పంబడినవా రిరు 
నురును భో క కలే యనియు రూపభేదమును జూవితిమి కదా !” అనియెద' 

వేమొ యది సరికాదు. ఈరెండుమంత్రములును జీవపర మేశ రులను 
గహార్చి మాత్రమే చెప్పుచున్నది గాని మజీయొక జూనిని నూార్చి కాదు, 
“ద్వా నుపన్షాి యనుమంత్ర మున “అనక్న న్నన్యో అభిచాకలీతొ ఆని 
యాలి దహ్వులు'లేని పరమేశ్వోరుండు ప్ర పృతిపాదింపంబడెనుకడా! “జున్లం 
యదా పళష్టత్యన్య మీశం” “వస మయ్మున తనకంకె భిన్ను డును శన 
సమిోాపమున శే యున్న వాడును లేక తనే నేవింపంబడినవాండును అణు 

నీళ్వరు సిష్పుడు చూచును” అని స్వే తాళ్వతరో పనిమత్తునందు వాక్య 
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శేవమువలన నీవిమయమే స్పన్గమయు చేయంబడి యున్నది. . కళోపనిమత్తు 
నందు “బుతం పీబంతే” అను మం త్రముచేతీ(గూడ నీవివయమే చెప్పం 

బజ్ ననవలయును. పరమాత్శకు కొర ఫలసంబంధథము లే దనుట జవాు 

కత్సివసిద్దము. దీనికి విరుద్దముగ నొక్కస్థలమున జెప్పంజడీ యుండునేసీ 
యప్పు డావాకష్ట మ ప్రమాణము కావలసివచ్చునుం అధ్యయనవిధిబలము 

వలన జేదనాశియందలియతుర మొక్కటి యైన నపృమాణను కాఃగూ 
డదు కడా! ఈదోవము వోవుటకై “ీవిబంతొ” అనుస్థలమున లతా 

వృత్తి నవళ వూళయింపవలయును; ఛత్ర న్యాయముచే. కర్ష్మఫులాను 

భవముగల జీవ్రనితో ౧ గూడం దద్రహితుం డగునీళ్వోరుడు చెప్పంబడె 
ననవలయును. “అన్యత్ర, ధ ర్యాత్ ” అను మొదలగు. ప్రశరణంబును 

వాక్య శేవంబునుః గూడ నీవివమయమునే నిర్లయించుచున్న వి, “ప్రకరణ 

వాక్య కేమములకంచు శ్రుతి (ద్పునచనశ్రు లి) బలవంతమైనది కదా !” 
యనియెద వేమొ దానికి లాయణి కార్థమును గ్రహీంపకున్న వచ్చుదోవము 
మున్నే వివరింపంబడెను, 

నుజీయు ముండక కే తాళ్వతరకఠోవనివత్తులు మూండింటియం 
దును వూ ర్వాపరముల విమర్శించిన నుడావ్చాత వాక్యములు పరమాత్త్ల 
ప్రకరణములోనే యున్నట్లు 'తేలుచున్నవి, “బ్ర ట్రయిన నిందు. జీవ్రపం 
గూర్చి చెప్పంబడ్ యుండనేల ? యనియెద వేమొ యది కేవల *మను 
వాదమ్యు జీవపకమేళస్టరులకు. గలవా నవాభేదమును నిరూవించుటళశె 
లోకసిద భేద మనువదింపసంబటడెను. పరమాత్ర్త్మన.హార్చి సిచారించునప్పూకు 
అభేదముమాొత్ర మే పతిపాదింపంబడుచుండునని స్పష్టము చేసియున్నా ము 
కదా! పరమాత్త్మ యద్వితీయుండు కావ్రన నందు భేద మనుమూాటయీ 
యుండుటకు వీలు లే దని నిర్లయించి యున్నాముకడా ! కావున నిచ్చట. 
రెండువిద్యలయందును 'ెప్పంబడువివమయ మొక్కటియే. ఈకారణము 
వలననే విద్యాభేదము.-- కేదు. ఒకస్టలమున నున్న వికేమగుణముల వటి 
యుక స్థలమునకు నుపసంవారించుకొనవచ్చు ను. 

hmm నమా ననాాని 

rm తామనాలవనానానాల్సు. 

a అనువాదము, (అ-3. పాొ.౨, నూూ.గి౯ా. పేజీ 9, చూ 
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౨౨. అంత రత్యా దికరణము, 

విషయనంశయనములు: ాబృవాదారణగ్టకోవనివత్తునందు యు 

త్చాతా దపరోళథ్రూ దృ?వ్యా య ఆత్మా సరాష్టంతరళణి జోలవప్పండు ప్రక్టతు 

ముగ బహ్గమో యెవ్వండు సర్యాంతరుః డగునాత్ర్మ యో” అను మొదలగు 

వాక్యములచే ఉవస్థి కపహకోభు రనుమహోమునులే యాజ్ఞ వల్కి-ని హారి 
నేసిన ప్రశ్నలు ను త్రరంబులును గూడ వర్ష్మింపంబడీయున్న ఏ. వానియందు 
ఇుప్పగుడినవిద్యలు ( భిన్న ములా? కావా? యనుసంశయ మిందు నివారింప 

బడును, అభీన్నములే యని సిర్ధాంతేము చేయంయబడును, 

వూర్వవతు.సంగతులు:---ఇచ్చట నీవిద్యలు పరన్పరభిన్నముళే 
యనుట నిస్పంశ యము. శ్రుతియందు నమాానవిద్య రెంకుమాటజులు చెప్పం 

బడియుండుటకుం గారణ మేమియుండును. ఛాందోగ్య|ోపనివత్తునందు న 
ఆతా త త్త ర్టిమసి అని తొమిిదిమాొటు లుపదేశింపబడీ యున్నను 

భేదము కలుగలేదు కదా!” అనియేద చేమొ యచ్చట “రాయ వవ మూ 

ఇగ వా నగజావ-నుత్ ” “ర్చ భగవంతుండా నాకు నీవివమయమును మజల 

జెప్పము” అను ప్రళ్నములు కలవు; వానికి నుత్తరముగా బోధ చేయబడి 
యున్నది, ఇచ్చట నట్టివి కేవ మేమియు లేదు కదా! కావున నీరెండు 
సందర్న ములయందును ప్రతిపాదింపంబడువడార్థ మొక్కటియే యైనను 

ప్రశ్నో త్రరములసందర్భ మొక్కటియే మైనను విద్భలుమాత్ర ను 
చపస్పరభిన్న ములే. ఫూ ర్వాధికరణమున “వి పిబంతౌ” అనుపదము లాలో ణిక్ల 

మగుటచే “ద్వా నుపశ్లాఅనుపదములతోో నమానార్థముఃనే చెప్పుననియ్సు 

ఇట్లు చెప్పుటచే రెందువిద్భలయందోను ప్రతిపాద్యాంళ మొక్కటి య్ 
యగుటవలన 'విద్యలుగూడ నభిన్నములే యగు ననియు సిద్దాంతము 

చేయంబడి యున్నది. ఇచ్చట ప్రతిపాద్యాంళ మొక్కటియే మైనను 
విద్వ్యాభఖేదము కాననచ్చుచున్నది కావునం బై సిద్దాంతము యు_క్ర్తమైనది 

కా నేరదు. 

బ్రంతమా త్రమే కాదు. ఉవస్థి ట్రై, వ్యాణమున “పర బ్రవ్మా మే కార్య 

ము నొొచరించువాండు కొండు” అని వరి ౦పంబడి యున్నది; కహశోళభ్రా 

హణ మున “వరమాత్శ ఆకలి దప్పి ఇెందలగునవి లేసి వాండు”అని చ చెప్పం 

బడీయున్నది. ఈరెండుగుణములకును పరస్పర భేదము కలదు కదా! ఈశా 

160 



=5, పా నూ, 282 బ్రవ్మానూత్రములు, ఆ-5. పా 

రణమువలన నావిదష్టిలయందు బ్రతిపాదింవంబడుప దార్థము కూడ భిన్న 

మే మొనను కావచ్చును కదా! 

ఆఅ... పొంద, 'సరా-2 ఎగ 6 

అవతారిక;---అని యిట్లు వచ్చినపూర్య్వవతునును ఖండింపుచు 

న్నాడు... మొట్టమొదట రెండవవకుమును (ఉపాస్య జేవశలు పరస్పర 

భిన్న ములు ఆనుపవీమును నిరాకరింవుచున్నా (డు, 

౩౯౫. అంతరా భూత గ్రానువ త్ప్వాత్యనః, 

3. 3. 5% 

తాత్పర్యము? ఇందు రెండవపత మును. గూర్చి మొట్టమొదట 
విచారింతము. ఈరెండు వృకరణములయందు బ్ర రిపాదింపయుడిన వాం 

డొక్క(డే యనుట నిస్సంశయము. ప్రశ్నో త్రరసందర్భ మును విమర్శించి 
చూచిన రెండుస్థలములయందును నర్వాంతరు, డగునాత్శయే వర్ణింప 
బడె నని తెలియవచ్చుచున్నది. నర్వాంతరు లగువా రిరువ్ర రుండుటకు 

ఏలు లేదు కదా! నర్య్యాంతరు. డనలా నన్నింటికీ లోపల నుండువా డని 

యర్థ మగుటచే నట్టివా రిరువు రుండుటకు ఏలు లే డనుటలో వివాద 

మేమియు లేదు. అప్పు డొక్కండు ముఖ్యుండుగను మజియొక్కండు గౌణ 

భూతుండుగా నుండవలయును. “భూమికంకు జలములు చేవామున నాంత 
రములే యున్నవి. జలములకంకు నగ్నియు నగ్ని కంక వాయువును అంత 
కంకు నాకాళంబు నాంతేరములై యున్నవి” యనిన నన్నియు నాంతర 
ములే మైనను ప్ర్న్సిక్షి ముఖ్య మగునాంతరత్వము లేదు కదా! ఇక్టై యిరు 

వరు సర్వాంతరులు కల రనినష్పుడు గూడ వారికి సమానము? నరం 
తరత్వము గలుగదు. ఇదియునుగాక “వకో జీవ సర్వభూ లేము గూఢః 
“బక్కపర మేళ స్రరు.డే సర్వ ప్రాణులయందును లినుండై యున్నాడు.” అని 
శు.తియు సర్వాంతరుం డొక్కండే యని బోధించుచున్న ది, కావున నీళెం 
డుప్రకరణములయందును. బ్రతీపాడ్యాంశములు వేజు కావ విద్యా 
కంబును లేదు, | 
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అ-౩. పా-౩, 'సూా-3౬. 

అవతారిక: “వ్ర ట్లయిన నొక్క_విద్య్భనే రెండువాాజులు చెప్ప 

నేలలో యనిన సమాధానము చెప్పుచు మొదటిపతు,మును ఖండింపు 
చున్నా (డు. 

8౯౬, అన్యథా థా భేదానుపపత్రి తి రితి చే న్నోప 

దేశాంతరవత్ , ౩. ౩. ౩౬. 

తాత్సరష్థిము, పూర్వపతు.ము:---ఇట్లు చెప్పట యుక్తము కాదు. 

విద్యలకు భేదము లేకున్న వేదము వానిని. గూర్చి రెండుమారులు 
చెప్పదు. అప్పు డొక్కటి నిరర్ధకము కావలనీవచ్చిన నొక్క వేదభాగము 

నకు నప్రామాణ్యము రావలసి వచ్చును కదా! 

సిద్రాంతముపాలాఇట్లు సంశయింప నక్క_ణు లేదు. భాందోగ్యోపని 
వత్తునందు “త త్త గీవాసి * యనునుప జేశములు తొమిదిమాలు లున్నను 
ఎట్టు వరస్పరభిన్నములు కావో అ్లు యిచ్చట గూడ నీవిద్భిలు పరస్పర 

ఛిన్నములు కావు, అచ్చట “భూయ వవ మా భగవా న్విజ్ఞాుయత్ ” 

అని ప్రృళ్నోపక్రమంబును “త తస మసి” యను నుపసంహోరంబును 
సమానములు? నుండుటచే “ఉప చేళము లన్నియు నొక్కటియే” యని 
సిద్దాంత మగుచున్నది యని మోరే యంగీకరించి యున్నారు కడా! అళ్లు 
యిచ్చటం గూడ సిద్దాంతము చేయవచ్చును. కహోోళ బా ా వ్యాణమునందు 

“య దేవన సామో దపరోకా దృవ” “పత్యత ముసాం బర బ్రవా 
నెయ్యదియో దానినే నాకు వివరింపుము” అనియే ప ప్రశ్న మూరంథంప 
బడినది. ఈ ప్రశ్న ముయొక్క యర్ధమును విమర్శించిన నునస్థిబ్రావ్యాణ 
ములోనియర్ధామే మటల వివరింపంచడవలసినట్లు , తేలుచున్నది కదా! బక 
నుపసంహోరంబును “అతో ఒన్య చారం” “ఈబహామునకంకు 
భిన్నము లగుపదార్థము లన్నియు నాళ వంతముజేి” అనియే 'రెండుస్థల 
ములయందు నున ది. ఈకారణమువలన ఛాందోగ్యోవనివత్తునందు 

వలెనే యిచ్చటంగూడ విద్యలకు నఫేదమునే సిజాంతము చేయవలయును, 

“వ్ర ట్లయిన పునరు క్రి రాదా” యనిమెగవేసు యట్లు రాదు. ఇవి 
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యుపాననలు కావు. ఈ రెండు ప్రకరణము అయంది వను న్వుస్వరాపము 

మాత్రమే నివరింపంబడియున్న దే. నుస్వరూపము నిన్నివూటులు 

చెప్పినను పునరుక్తి రాదు, ా నిచ్చట నుషస్థి బ్రావ్యాణమునందు 

కార్యకారణరహీతుండుగాను కహోళబ్రావణమునందు సంసారధర్మము 

లగునౌక లిదప్పూలు లేనివాండుగాను. ఒక్కూపరమేళ్వరుందే. వర్ణి ంహాబడి 

యున్నాడు ఇ ట్రగుటచే విషవయభదముగూడం గలదు కావునం జౌొనరు 

_కృష్టము రాదు, 'ఎట్లు చూచినను విదలు పరన్సరము నభిన్నములే, 

౨౩. న్యలహా రాధిక రణము, 

వివ యసంశయములు ఆదిత్యపురుషునింహార్చి పప్పునపుడు 

వత శేయ*ాఖవారు “తద్యోఒవాం సోఒసౌ యోఒసా సోఒవాం” “ఈ 

కారణమువలన నే నివ్వండనొ నూర్యునిలో నున్న పురుషుండు గూడ వాం 
డే; నూర్యునిలో నున్నపురుషు. డెవ్వండో నేనును వాడనే” అని చెప్పూ 
చున్నారు. జాబాలశాఖవారు నశ్లే “త్వం వా అవా నుసి భగవో 
చేవ తే౭వాం వై త్వ మసి “ఓభగవంతుఃడా దేవతా నీవేజేను నేనే 
నీవ” అని చెప్పుచున్నారు. ఇచ్చట జీవు నీశ్వరునింగా భావింపవలయు 
ననుట మాత్రమే యుదేశింపబడెనా ? లేక నీశ్వరునియూడ జీవునింగా 
కావింపవలయునని కూడ నిర్హయింవం బడెనా ? అనుసంళయ మీోూాయధి 

కరణామున నివారింపంబడును. 

పూర్వ సంగతులు: ఆలోచించిన జీవున కీళళరరా పశ్య మొక్క 
టిమాత్రమే భావింపంబడవలయు నని తోచుచున్నది. చేదాంతశా స్త్ర 
మునకు "నదియే కదా వరమాభిప్రాయము. ఇట్లు చేసిన జీవునకు శ్రేవ్య 
త్వము కలుగును, ఈశ రునకుంహాడ జీవరూపము కల దని భావింషపడ 
వలసినచో నప్పు డీళశ్వరుం డల్పు(డు కావలసివచ్చును. ఇది సంభ వింపదు 
కదా! కావున జీవు నీళ్వరునిగా భౌవింపవలయు ననునొక్కయంళము 
మాత్రమే యిచ్చట నుప బేళింపంబడును. -ఈశ్వరునకుం గూడ జీవరూప 
ము కలదని ఇ హంబడుట యెల్ల టై విషయమును న్ఫురించునట్లు దర 
మగునట్లు చేయట మాత్ర మే యని తెలిసికొనవలయును, పాళ్యాధి 
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క రణమున నొక్క_విన్భ్ధ "ండుమూాబు లున్నను భేదము నొందనటు ఇచ్చ 

తు గూడ నీవివయము చెండువిధములు కానేరదు. 

అ-3. వా-9. నూ-2£ఓ. 

అవతోరిక:---అని యిట్లు దృష్టాంతసంగతితో నచ్చిన పూర(ప 

తేమను ఖండింపుచూన్నా (డు. 

8౯౭. న్వతిహార్ విళింపషంటి 

కీతరవల్ . ౩. ౩. ౩౭. 
ఆాత్సర్యము:---ఇట్లు సంశీయింవం బనసిలేదు,. ఇచ్చట జీవునకు 

జిప్పుబడిన యిళ్తరభావంబును ఈశ్వరునకు. చెప్పబడిన జీవభావం 

అునుం గూడ ధ్యానార్థమై చెప్పంబడినవే, బది సగుణవిద్య కాసి నిర్లుగా 

కిద్య్భ కాదు. ఇ ట్లగుటచే నాసగుణబ్ర వ్యామునకు జీవరాపము  ధాష్టీనిం 
ఇపంబడినను నిష్టణ బ్ర వ్యామునకు కొదువ లేదు ఇతరసగుణోపాననల 

యందు మనోమయత్వాదిగుణము లెట్లు చెవ్పంబడెనో అల్లే యిచ్చ 
లును జీవరూపచింతనము చెప్పండి యున్నది. ఈకారణమునలన నిచ్చట 
రొండువిధము లగుచింతనములును జరుపంబడవలసినవి యే. 

ఇ ట్లగుటచేతనే శురియందు ప్రత్యవ్ీముగనే చింతనదడగ్గయము 
“జీరొటనంబడి యున్నది, జీవునకు నీశ్వరరూపము కల దనుచింతన మొ 
క్కటియే చేయంబడవలసినదియగునేని "రెండవచింతనమునుః గూర్చి 
ఎవైస్తుట నిరర్థక ము కావలసి వచ్చును, ఇది సంభవింపదు కడా | స ట్ల 

యిన నిర్లుణునకు కాళపోయినను సగుణునకు హీనత్వము వచ్చునుక దా!” 
యనీ యోశ్నేపింవ నక్క లేదు. ఉపాసనార్థమై నగుణునకే సత్యకామ 
-త్వాదిగుణముల నుపచేశించినను తథ్యానమువంన నిర్లుణ బ్ర హూసామయో 
ఆ్య_రము కలుగునట్లు ఇచ్చటగూడ ద్వివిధ ధాషనము నాచరించుట 

తలన తత్ళలముగ జీవపర మేళ్వరై క్యమే చేకూరును. “ఇ ట్లయిన మాప 

తేనే సిదించినది. మేమును *ద్వివిధచింతనముల నుపచేశించుట జీవే 
వ్వ నై కృమును దృఢపరుచుటశే యని చెప్పియున్నాము కడా” అని 
ఆమొదవేమొ ఈవివయమున మాకు వివాదమే లేదు, *ట్వివిధ చింతన 



2£6 బహానూత్రములు, అ=5ం 'పా=కం నూ-2౨౮. 

ముల నాచరింపవలయునా ? లేడా?” యని పృళ్నము వచ్చిన దానికి 
నవాధానముగ “* క్రుతివాక్యానుసారముగ ద్వివిధచింణత నములు నాచ 

రింపల బడవలసినవియే” యని 'ెప్పితిమిగాని యా చింతనములవలన 
కలుగు ఫలమును /హర్చి వివాద మేమియు లేను. కానున శ్రుతివాక్యా 

నుసారముగ దెర్టివిధచింశనములు నాచరింపంబడవలసినవి యే. 

౨౪: స ఆ గృద్యధిక రణము, 

విషమయస౦ళయములు:-- బృహాదారణ్యకోపనివ త్రునందు ఐదన 

యధ్యాయమున నాల్లవ భ్రాహ్మణమునందు సత్యవిదస దంంంక్క టి యారం 

ఖింపంబుడియున్న ది, అందు పంచభూతాత్ర కు డగుహీరల్యగర్భు నుపా 

సింపునుని చెప్పబడి యున్న ది. ఆబ్రవ్మా పంచభూ తాత్ర్య్మక మె యుండె 

ననియు నారూపముకో నాయన నెవ్వండు ధ్యాసించునో వాండు సర్వ 
లోకముల: చెలును ననియు నా బొహ్యణమున జెప్పంబడియున్న ది. ఉపాస్య 
దేవత యగుబవా సత్యరూపుండు గావున నుపాననాఫలము కూడ 
సత్యమే కావలయునని చెప్పబడియున్నది. వీదప నై డవ చబ్రాహణము 
నందు చేవతలు సత్యమునే యుపాసింతు రని చెప్పి యూానత్యపద ము 
మజీరొంకవిధముగా వర్ణింపబడి యున్నది, ఆపదమునందు “నత్ యో 
అను మూూఃడునర్ల ములు కలవనియు అందు సకొరయ కారము లు సత్యము 
లనియు తకార మన్ఫతమనియు మృతుష్టివనియు నీకారణమువలన నన్ఫ 
త్రము రెండువై పులను సళ్యముచే నా క్రమింపంబడినద నింయయు జెప్పంబడి 

యున్నది, అన్ఫత మృత్యుళ బ్రములయందు సకారము గాని అకారనహీత 
యకారముగాని లేకపోవుటచే నారెండువర్ణములు నన్ఫత రూపములు కా 
వనియు తకారమునకు మా త్ర ము రెండుపదములయందును సంబంధ 
ముండుటచే నది యనృ తమృత్యు రదూపమనియు, నాత కారయునకు రెండు 
వై పుల సత్యరూపము లగుసకారయశకారము లుండుటచే ననృశమునకు 
సత్యముచే దిరస్కారము కలిగ ననియు శతి నుతించుచున్నది ఇట్లు 
నత్వనామాతురములకుం గూడ నుపాసనను చెప్పీ పిదప “అహీరణ$ 
గర్భు నేప్రత్బింబమున నుపాసీంపవలయును.” అని సంళంయము రాగా 



ట్ర వ్లానూ శ్రార్థచం ద్రిక - సత్యాద్యధికరణము, ౨౮. 287 

దానిని నివారించుటకై “త ద్య త్త తృత్య మసౌ న ఆదిత్యో య వవ 
ఏతస్టి౯మండ లే పురుషో య భ్వాయం దవ్నీ లేతు న్పురుమః” “పెన 
ఇెస్పబడిన నత్వరూవు డగపహిరణస్టగర్భుండే యిీసూర్యబింబములో 

నున్న పురువుండు కుడిగంటిలోంహాడ నున్న వకుముంయకు అని జవ్వూచున్న ది. 

“హంతీ పాష్తానంి” “పాపమును సంవారించును” అని వణీయొక మారు 
డ ఫలమును చెప్పుచున్నది. ఇ ట్రగుటచే “యిచ్చట ఇప్ప(బడి నవి 

రెండువిడ్యలా? లేక యొకపద్యయే నా ”” అనుసంశోయము కలుగును. 

పూర్వపతసంగతులు:--విమర్శించిచూచిన మైవిద్యలు శెండే 
యని "లేలుచున్న ది. "రెంటికిని ఫలములు భీన్నములుగా నున్నవి, 

మొట్ట మొదటిసద్యకు సర్వలోకవశీకరణంబును రెండవవిద్యకు పాపనాళ 
నంబును ఫలములుగ6 జెప్పంుడి యున్నవి కదా! “త ద్వ తత్సత్యం” అని 

సూర్వ్యునిగూర్చి హెప్పంబడినప్పుడు కూడ పూర్వవిద్యయే పరామర్శింపం 

బడి యున్నను యీళఖేదము తప్పను. కర్ణ యొక్క.టి య్ యెనను ఫల 

భనమువలన భిన్న నుగు ననుట పూర్వమిమాంసాశా స్త్రృమునం దును 

EX శో స్ప సిద్ధనైం న్నది, “డర్శపూర్మ మూసాభ్యాం న్వగ్షకా మోయ బేత 

e000 యావడ్డీ వం దర్శఫూర్ల మాసా భ్యాం యేక” “న్వర్హ చును 
కోరు వాండు దర్భిపూర్ల, పమూాసయాగముల నొాచరింసనలయును 444 అ 

జీవించినంగవజుకు దర్శపూర్మ మాసముల నాచరింపనలయును.” అని గర్మ్య 

కాండమునం *గాముముగాను నిత్యముగాను. కూడ దర్శఫూర్మమూ*న 

మయూగములు ఏధింపంబడియున్నవి. ఇచ్చట కర్శ యొక్కటియ్ మొనను ఫుల 
భదమువలన (అనంగా కామ్యుగర్త స్వర్షమున క్రై  “జీయంబమనది: జరు నితక్టకర్శ 

చి శ్లకుద్దిని సాధించునగియు నగుటవలన్స భదము కలుగును యిచ్చటం 
గూడ భేదము గలుగును పూర్వాధికరణమున ెండుచింశినవము. లు 

పుప్పుంబడి యుండుటచే విద్యు రెండురూపములు గలది మయెొనశ్షు యిచటును 
ఫులభీద ముండుటచే సత్యవిద్యయు “5ంకురూపములు కలది యగసనుం 

ఆఅ.3. పొ-౩. సూ-3౮. 

అవతారిక ౩....ఒని యిట్లు దృష్టాంతసంగతిచే వచ్చిన పూర్వ బతు, 
మును ఖండింస్తుచున మాడు 

శ 'కామ్యుమనలగా అభీష్ట ఫలనిద్దికె పేయంబడునది. 



288 బ్రవానూ త్రృములు, అ-5, పా నూ-౨౮. 

3౯౮, సపైవవాస సత్వొాదయః, 3. 3. 3౮. 

తాత్సర్యము బ్రట్టుకాదు. వివయమున జూపంబడిన విద్సలు . 

రెండు నొక్కటియే. “శ ద్య త్త తృశ్యం” అని సూర్యునిగూర్చి చెప్పు 
నష్రూడును పూర్వువిదర్షి పరామర్శింపంబడియే యున్నది కదా! “యి 

ట్లున్నను విద్యాభేద ముండవచ్చు ననియు ఉపాన్య చేవళ యొక్క_(డేయగు 
టతే నట్టిపరామర్శ యుండవచ్చు ననియాం జెప్పితిమి కదా!” అనియె 

దవేమోా అదిసరయే. స్ప్టతర నుగునితరకారణములవలన విద్వ్యా'భేదము 
దృథమై యుందునేని యస్తు డిట్లు నిశ్చృయించుటకు వీలు కలుగును. 
ఆవిచ్యాభేదము కలదో? లేదో? యని సంళయ మున్నప్పు డీవిషయ 
మును ఎట్టును నిర్హ యించుటకు ఏలు లేదు. ఈకారణములవలన నీవి 
దలు చెండు నొకటి యనియే నిర్వివాదముగం జెప్పవచ్చును. *ో CR 

నను ఫలభేద మొక్క_టి విద్యాభదమును నిర్హయించువివయమున బ్రబ 
లకారణమై యున్నది కదా!” అనియెదవే వరా వినుము. “వాంతి పాషా 
నం” అనువాక్యము వ్ర, క్యేకఫలమును విధించుటకై. వచ్చినది కాదూ 
“కస్యోపనివ దవా రితి... తే సోర్టపనిష దవా నిత అని ఆదిత్యాశ్నీ 
వురుషులకు నామభేవముల జెప్పి త ద్ర్యానప,భావమును నుతించుటకై 
యిట్లు చెప్పంబడెను, ఈపకుము నరగీకరించేన ఫలభేద మే లేదు కదా! |. 
“అర్థవాడమును బట్టియే కదా ఫలమును కల్పింపవలయు” అనియెద 
వే షా యప్పటికీని మాసిద్ధాంతమునకు భంగము రాదు, అప్పుకు విద్యా 
భేదమును నిర్ణయించుటకు. నిధి సాధనము కానేరదు, ఇచ్చట ఫలము 
కల్పింవయబడెనే కొసి య్ తిచేం ద్రత్యతు ముగ. జెప్ప బడి యుండ లేదు 
కదా! ఈుశారణమువలన నిచ్చట విద్యా భేదమును సాధించుటకు. దగిన 
కారణములేవియు తేకపోనుటచే నావిద్వ లభిన్నములే యని సిధ్ధాంత మైనదిం 

ఇట్లగుటచే నాపద్యావయవములను విధించునప్పూడు ప ప్ర త్యేకముగ నీర రయిం 
పంబడినఫల ములు ముఖ్య మగువిద్యతో నే సంబంధించు ననవలయును. 

కావున నెట్లును యీసత్యఏద్యు యేకమే ; అందు జెప్పంబడియున్న గుణము 
లన్ని యు నొక్కవిద్యతో నే సంబజంఫించునవి యగును, 

విఫేపాంళము:---వజీకొంద తీయధికరణమునకు మజియొకవిధ 
ముగ వ్యాఖ్యానమును చేసిరి, విషయ వకటననమయమున నుదవారిం 
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పంజడిన బృవాదారణ్యకోపనివత్తునందలి “తద్య తత్సత్యం” అను మొద 
లగువాక్ళముల అఆదిత్యాథీ పురుషులను గూర్చి చెప్పువాని నుదవారించి 
యీోావివయమునే చెప్పునట్టి “అథ య వ పోజంత రాది కే హీరణా యః 
పురుషో దృశ్ళో తే. .........అథ య వపోఒవీణి పురుషో దృళ్య తే 
(చూ ౧. ౧. ౨౦౧ ఛాందోగ్యోపనిమత్తునందలి వాకరములను గూడ 
వివయ వాక్యములనుగా నుదవారించిరి, ఈ రెండుసందర్భములయం 
దును చెప్పంబడినవిద్యలు భిన్నములా కావా యని సంశయించిరి, “బృహ 
దారణ్యకోపనిన త్తునందు సత్యమును. గహార్చియు ఛాందోన్తోోపనివత్తు 
నందు ఆదిత్యావీపురుషులను గూర్చియు. జెప్పంబడి యుండుటచే నీవి 
దలు పరన్నరభిన్నములు” అనీ వూరగవకుము చేసికొని రెండుస్టలముల 
యందును ఆదిత్యాశీ పురుషుల నుార్చి యే చెప్పబడి యుండుట వ్స్పష్ట 

మగుటచే విద్యలకు భేదము లే దనియు బృహదారణ్యకోవనివత్తునందు 
సత్యమును గూర్చి చెప్పండి యుండుట గుణవిథాన మే. (ఆదిత్యావీ.ఫురు 
ములకు నుపాననార్థ మై యొకానొక విశేషణమును విధిం చుటయీ) యనియు 
నీకారణమువలన నొక్క-స్థలమునందలి గుణముల రెండ వస్థల నునకుం "దెచ్చి 
కొనవలయు ననియు సిద్ధాంతము చేనీరి, 

ఈసిడాంగము యు క్ర మైనది యని తోచలేదు. ఆనీద్యలు రెండు 

నొక్క_టి కావు. బృవాదారణ్యకోపనివత్తులోనిది హిరణ్వగర్భోపానన ; 
ఛాందోగో్యో పనిమత్తులోనిది యుద్దీథో పాసన, జో్యోతిష్రోమ మనుకర్శకు 
నంగభూత మగు నుద్దీథమును ఆదిత్యాశీపురువరాపముతో నుపాసింప 
వలయు నని యచ్చట (ఛాందోగ్యమునందు) చెప్పబడి యున్నది. ఉప క్ర 
మోపనంవోరము నిశ్లే గానవచ్చు చున్నది. “ఇయ మేవరగ్ని; సామి” 
“ఈభూమియే బుగ్వేదము; అగ్నియే సానువేదము అని యుప క్రమము 
నందును “య వవం విద్వా నామ గాయతి” *ోఎవ్వుం డీవిధముగా కెలిసి 
కొని (ఉపాసించి) సామగానము నాచరించునో” అని యుపనంహారము 
నందును కర్మ్శవిషయమే చెప్పంబడి యున్నది, “త న్యర్య్స సామ చ 
చేష్టా తస్తా దుద్దీథఖి “ఆయాదిక్యపురుషునకు బుక్పామ వేదములు 
పర్వములు (గణుపులు యీకారణమువలన నాకే యుద్దీథము” అని 

నడువు. గూడ నాదిత్యపురుషునకు నుద్లీథశ్వము చెప్పబడెను. బృవా 

దారణ్యకోపనివత్తునం దిట్టిగుణుతు లేవియు లేవు కడా! కావున నుప క్ర 
161 



200 చ వానూ శ్ర ములు ఆ-3. పా=9, నూ-3ా 

మాది ఖవేదములవలన విద్వ్యాభేనము స్ప్షమె యుండ నిచ్చట సణోడో 

సంహార మెటనుండి వచ్చును ! ఈ కారణ ములవలన మొట్ట మొదట నొణ 

రింపంబడీ యున్న వ్యాఖ్యానమే సరియెనది. 

rrr rm...) 

౨%, కామాద్య ధిక రణము, 

విషయసంగతి సంశయ వూర పత, ములు అథ యదిద మసి న్ 

బ్రవ్శావునే దవాకం పుండరీకం వేళ్ళ దహ రోజని న్నంతరాకాకో క 
(శూ. ౧ 9, గ౧క్రఎొ అని యారంభించి ఛాందోగ్య శాఖవారు గవ 
ఆ త్యాఒపహాత పాపా విజరో విన్భుత్యు ర్విశోకో విజిఘ తో్పోఒవిపాస* 
సత్యకామః సత్వసంకల్పఃణి “కహృూదయారాకమే యాత్మ యితడు 
పాపరహీతుండు. జరామృత్యువులు అేనివాండు, ఆకలిదప్తూల నొందని 
వాండుం కోరినకోర్కుల తక్షణమే పొందంగలసామర్థ స్రైము కలవాడు 

నంకల్బకుఆ సిడి నొందించుకొను ప భావము కలవాడు.” అని కొన్ని. 
గుణముల బఠింపుదున్నారు. వాజస నేయ కాఖవారును “న వా వవ మహా 
నజ అతా యో౭_యం విజ్ఞానమయ; ప్రాకోము య వ పో౭ంత ర ర ఖదయా 
ఆకాశ _స్తస్మి జ్ చేతే సర్వనర్ణి వలీ” “ఈయింద్రి యానులయందు లేక 

ప్రాణములయందు విజ్ఞానరూ డై యీజీవ్రం దున్నా (డో యాతందడే మహళి 
తడు. సర్వ వ్యాపకుండు. జన్ల పాశములు లేనివాడు. హృదయాకాశో 
మున నున్నా6డు. సరష్గిభోకములను తనసా్యధీనమున నుంచుకొని యం 
స్నాడు” అని చెప్పూచున్నా రు. ఈవిద్టలలో పరస్పరగుణోపసంపవోరముం 

కలదా + లేడా? యనుసంశయ మిందు విచారింపణబడును. “వూ రాధిక 
రణమున( బ్రృతిపాద్యవిమయ ముక్క టి యగుటచే వీద్భలకు నభేదముఎా 
వర్మి ంపంబడెనుకాని యిచ్చట నట్లు చేయుటకు వీలు లేను, ఈ రెండువిదప్వ 
లును అనేశవిమయములయ్ందు సమానము లై యున్నను భాందోనోఖ 
పనివత్తునందలివిద్య సగుణపరఠముగాన బృహదారణ్య కోపనిమతునందళు 
విద్య నిర్దుణపరముగాను ఉన్నది. మజీయు ఛాందోగ్యోవనిమత్వేనం దం 
హృదయాకాళ మున కే సత్యకామత్య్వాదిగుణములు కలవని చెప్పంబడి 
యున్నవి; బృవాదారణ్యకో వనిమతు నందు కుద్ధపర బ్ర హామున శే యాగపు 
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ఉములు 'చెప్పుబడి యున్నవి, ఇ ట్లుండ సీ రెండువిద్భలకున పరస్పరగు 
ణోపసనంహోర మెట్లు కలుగును ? ఈ'కొరణము వలన నిచ్చట విడ్యాభద 

మునే యంగీకరించి తీరంవలయును. 

అ.౩. పొ-౩. సూ-3౯. 

అవతారిక?---అని ప్రృత్యుదావారణసంగతితో వచ్చినవూర్వ పత. 
మును ఖండింపుచున్నా 6డు, 

3౯౯ కామా దీతర తత్ త్ర చాయత నాదిభ ని" 

3. 3. 3౯ 

తాత్పర్యము ఇ్రట్లుకాదు. ఛాందోగో్టవనివత్తునందలి సత్య కాము 
త్వాదిగుణములును బృహ దారణ్యకో పనిషత్తునంద లిసర్వవళ త్వాదిగుణము 
లును రెండుస్థలములలోనికి నుపసంహరించుకొనంబడవలసినవియే. వల 
యనంగా ఆ'రెండువిద్భలకును పోలిక వీశేషముగం గలదు. ెండువిదట్టిల 
యందును సాదయ స్థానము సమానముగనే చెప్పబడి యున్నది, రెండు 
విద్యలయందును పరమేశ్వరుడే తెలిసికొనందగినవాండుగా నర్మింపంబడి 
యున్నాడు. “లోకముయొక్క_మ ర్యాదలు కలత నొందకుండుటకై, పర 
మేళ్వరుండు. నేతువువలె నున్నాడు.” అనువిమయంబును రెండుస్థ్టలము 
లయందును నమానముగ జెవ్పంబడియున్నది ఈకారణములవలన రెండు 

విదర్ధిలు నొక్క_టియే. “ధాందోగ్య్వోపనివత్తునం జాశాళ మునకును బ్బా 

దారణ్యకోపనివత్తునం దాకాశమున నున్న బహృమునకును గుణనులు 
చెప్పంబడి యున్నవి కదా! అనియెద వేమొ, “దహర ఉత్తీశేభర్ణిః. ౧. 
9. ౧౮౪ అనుస్థలమున, నీవిమయము చర్చింపంబడి “ఆ కాళ శ బమునకు. 
బర బృహామే యర్థము,” అనువివయము పరిష్కరింపంబడీ యున్న ది. 
కావున -శొండువిదస్టేలయందును చెప్పబడిన వాండు పరమేశ రుండే. 

“ఇప్పటికిని విద్యలకు సణణక్వినిర్ణుణత్వ భేదము పోలేదు కదా 1!” 

అనియెద వేమొ అది సక్టమే. అట్టిభేద మున్నను పరస్పరగుణోపసంపహోర 
ముసకు నొటంకములేదు. బృవాదారణక్టకోపనిమత్తునందు సిర్చుణునీింగపూా . 

ర్నియే 'చెప్పంబడి యున్నట్లు “అతఃపరం విమోతు మైన బ్రూహీ” “ఇక 
మిద ము_క్టిని జెందునుపాయము చెప్పుము.” అని యుపక్రమమున 



నున్న ప్రశ్నముచేతను “స ఏవ మేతి నే త్యాత” “పరమాత్మ ప్రవర 
చాతీతుండు” అను నుపనంహోర వాక్ళములచేతను స్పష్ట మగుచున్నది. 
ఇ ట్రున్నను వశికత్వాదిగుణములు చెప్పబడి యున్నవి, దీని కభిప్రా 
య మేమి యగును? పరమేశ్వరుని సోత్రము జేయుటయీ కదా! 
ఇ బ్లగుటచే నిట్టి స్తోత్రముకొజుకే సగుణవిద్యయందు గల నత్యశా 
మత్యాదిగుణము లుపసంవారింపండును, ంక్ భాందోనోన్టపనివత్తు 

నందలి సందర్భమును విచారించిన “అథ య ఇ హాతాన మను 

విద్యా వ్రజం క్యేతాం శృ నత్యాన్ కామాన్ ” “ఎవ్వరు ఈఆత్త్యను 
ఈతని సత్యకామము లతోంహడ గ హింతురో”అని యుపాధీజ్ఞానముకూడ 
జెప్పంబడి యుండటచే నచ్చట సగుణ బ్రవామే వర్శింపంబడె నని న్పన్ల 
మగుచున్న ది. ఈస్థలమునకు నెన్ని గుణముల నై న నుపనంవారించుకొన 

వచ్చు ననుటలో వివాదములేదు. అయినను దీనితో సమాన మెనసగుణ 
విద్యయందు జెప్పంబడినగుణము లె నచో దీనిలోనికిని ఉపాననార్థమ య్యే 
యుపసంవారించుకొన(బడును, అచ్చటగూడ ధ్యానము వేయంజబడవలయు 
ననును దేశములో వర్శింపంబడినవే కావున నిచ్చటికింగూడ నట్రియర్థము 
తోనే వచ్చును. నిర్దుణవిద్యయందలిగుణము లైనవో నవి యచ్చటగాడ 
నుపాసనార్థమై కాక  శేవలన్లుత్యర్థముగానే చెప్పంబడినవి యగుటచే 
నిచ్చటగూడ ననశ్తై యనువర్తించును. నత్యకామత్వాదిగుణములను విచా 
రించినంతమా త్రముననే యర్థబలమువలన సర్వవళిత్వాదిగుణములు నుప 
సంవ్చాతేము లగును; కావున విద్యాభేద మున్న ను యిచ్చట గుణకో వసంహో 
రము కొలదు. - 

mere rn 

౨౬. ఆదరాధికరణము. 
వివయ సంశేయములు: ఛాందోనగోస్టపనివత్తునందు కకక ద్యద్భ 

_కం ప్రథమ మాగచ్చే త్తే ద్ధోమియ్యం” “మొట్టమొదట వచ్చు నన్న 
మేది కలదో అదియే జహోమమున ఉపయోగింపణబుడవలసినది?” అని ఇ 
ఇస్వనరవద్యయందు ప్రాణాగ్ని హో శ్రీ విధానము చెప్పబడి యున్న ది. 
అవె శ్వానరవిద్యోపాసకునకు ఆరిధులకంకు ముందుగ భుజించుట దోవ 
ము కౌ దనియు మజీయొకయుపనివత్తునందు సయు_క్తికముగ సిర్మయిరవం 
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టడియున్నది. తనయగ్నిహో త్రము నాచరింపక్ పరునియన్నీ హో త్రము 
నాచరించుట యుక్తము గానట్లు తనప్రాణాగ్నిహోే త విధిని ఇచల్రైంపక 
నితరుల ప్రాణాగ్నిహేతృములం దృ ప్రికొండింపంబూనుట యు కము 
కానేర దని వినరింపంబడి యున్న ది, ఈవివయమునుగూర్చి యీయాధి 
కరణమున వివారింప(బడును, “భు జింపకపోయినప్పు డీప్రాణావతులకు 
లోపముకలదా? లేదా?” అనుసంళయము నివారింపంబడును. 

దీనిపై వేదాంత ప్రశ్నయాశ్నేపము :-- పై విమయమునందు 
సంళయ హేతు వే లేదు. భోజనము లేకున్న వ్రాణావాతు లుండ వనుట 
నులభముగనే తెలియుచున్నది, అన్న మనునది భోజనమునకై యీర్స్పడినది 
యేకాని కేవల ప్రాణావాుతులకై కాదు. అన్నమునకును ప్రాణావాుతులకు 
నుగూడ భోజనమూలముననే తప్ప నితరసంబంధములేదు, ఇట్టుండ భోజ 
నము లేక పోయిన పొొణావాుతు లెటనుండి వచ్చును? అప్పు డన్నమున 
కును ప్రాణావాతులకును సంబంధమే లేదు కదా! ఈకారణమువలన 
బేవిమయమనునుగూర్చి విచారించుటయే యనావళశ్యకము, 

ఆం, ఫొ. నూ అ= 

అవతారిక 3 ఈ విధముగ వచ్చినయాశ్నేవమును పరివారించి 
సూత్ర్రకారు.డు. స్వమతదృఢకరణార్థమై పూర్వపకుము ననువాదము 
వేయుచున్నా (డు. 

౪౦౦. ఆదరా దలోపః, ౩. ౩. ౪౦. 
తాత్సర్యము: -ఈఆశ్నేపము చెల్లదు. సైవివయమును వివి 

రించి చూచిన భోజనము లేకున్నను ప్రాణాగ్ని హో తవీధి మాత్రము 
లోపము నొందుటకు వీలు లేదు. వేడార్థమును య థెచ్చముగ నిర్ణయిం 
చుట సంభవింపదు కదా! జాబాల్యుపనివతునందు “వూరోగ్ట౭తి 
థిభ్యో ఒక్నీ యాత్ ” “వె శ్వానరవిద్యోపాసకుండు అతిధులకంకు ముం 

దుగ భుజింపవచ్చును” అని చెప్పబడియున్నది యనుట మికును విశ 
దమే. నిధికాకున్న € గాకపోవునుంగాక్క దీనివలన వేదమునకు. బ్రాణాగ్ని 
వో శ్రవిధిపైం గలయాదరము శకేటపడుచున్నది కదా! యజమానుడు 
అరిధథులకంకెం బిదవ భుజింపసవలయు నని ధర్యళా(న్ర్రములో లోక 
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మశాష్ట్రదబును ఘోపీంపుచుండ నాసయమమును సహితము గమ 

నింపక్ష నాళుతి వ్రాణాగ్నివోత్ర కశాలమునుగూర్ని యిట్లు 'ఉస్పెను 

కదా | యావిధమున విధికి ధర్మ ముగు కాలమును గూార్చినయల్ప 

వికశేనముచే సహింపని యాళుతి క్రి యే లోపముగలిగిన నెట్టు న 

వీంప౫లడు?! ఈకారణమువలన ప్తె ణాగ్న హో శ్ర ముస శిన్న టికిని 

లోపము కలుగంగూడదు” అనియే సిద్గాంతీము జేయవలసియున్న ది. 
అన్నము భి భోజ నార మె పని: హరిని యనియు నాయన్న 

ముతో నంజ “ముండు క్ up al శ్ రో, విధిగూడ భోజనముతో 

నంబంధించినది యే యనియు కారణమువలన్ భోజనము జేనప్పూడు 

ప్రాశాన్నిహోత ముకూడ లే దనియు శెప్పియున్నాము కడా!” అనియెద 
వేమొ అది యుక్తము కాను, “త ద్య దృకృం” అనా శ్రుతి యన్నమును 
మాత్రమే నిధింపనలయునని ప్రవ ర్రింపశేను, వాకా గహక! శత, విధికూడ 
నన్ని వే శ్ర విధి ఢ్యే యగుటజ్ సిచ్చటగూడ సిత్యాన్నిడోో త్ర మునకు 
సాధనములుగ జెప్పంబడీయున్న పాలు మొదలగు పడార్థములే యుప 
యోగింపంబడవలసి రాగా విశేవమును జూపుటకె. మూత మే యా 
చేతి వ్యవ రించినది, ఇసీరిపడార్థ ము లెపి యము నిచ్చట పనికీరా వనియు 

భోజకార్గ మగు దృవ్యము మూ శ్రీ మే యుపయోాగింపబడవలయు ననియు 
సిగ్గాంకేము చేయుటనై. యా శ్రేతి పవ _ర్రీంచుచున్న ది, “అను గార 

యప్పటికి?ి భోజనమునకు ప్రాధాన్యము 'వోవలేదు. ” అనీయెద వేము యట్లు 

కాను, ఈప్రాణాగ్ని హో త్ర విధి భోజనమునకు సూత్రమే సంబంధించినది 
యగునేని ఫోజనకాలమునం జే చెప్పబడి యుండవలయిను. అట్లు లేదు. 
జాబాల్యుపనివత్తునందు ప్రాణాన్నివోత ము నాచరించువానికి పథమ 
భోజనము వెప్పుబడి యున్నది కడా! కావున 'కాలవిఫానము భిస్టోముగ 
నుండుటచేం శ్రాణాగ్నవోశ్రవిధిక భోజనముతో నంబంథము లేదని 
త “చుచున్న ఏం 2 గ జనార్థము లగుపదార్థ్యము లతో మాత్ర మే సంబంధము 
క లద సియుం జేటంబడుచున్నది. ఈ కారణమువలనం బ్రాసాగ్నిహోత్ర ము 
ముఖ్యము, భోజనము గొణము, భోజన మున్నను వేర న్నను తీత్ప్సంబం 
ధము లగుపడొకములకును పైాణాగ్నిహోోే త ముసకుున్ను సంబంధము 
తొలంగదని పె నిరూపణచేం 'బేటపడుచున్నది ' కడా | ఈకొరణమువలన 
గణము లోపించినను ముఖ్యము లోపింప నక 4-౨ లేదు. భోజనము వేకు 
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న్నను ఉపవాసాదినను యుల కుందూ భోజన ప పృత్యామ్మాయ ముగ ప్యారా 

ధారణార్థ మె యుపయోగింపంబడు బలాదిపపార్థములతో నై నై నను "ప్రా 

ణాగ్నినోత్ర త విధిసి స చెల్లించి రీరవలయును. 

సంగతి; ఈకారణమువలన నుపాసనలు సరన్పరభిన్నము ఆ నను 

నో సో ఆార్ధమై యెట్లు సణోపసంపహారము బూర్వాధికరణమున చేయంబటెనో 
అ్ష యిచ్చట'హాడ భోజనతోపము కలిగినను జాబొలుక్ణిపనివత్తునండుచే వ్ర మగ 

యంబడినస్తో త్రము. సార్థక నుగుటక్షై ప్రాణాగ్నిహోశ్ర విధికిమా త్ర తము 
య 

లోపము ల డి సిద్దాంతము శేయగుడ వలయు కు, 

అ-2, పా-2. సూ-౪౧. 

అవ తారిక:----అని యిట్లు దృష్టాంతసంగతిచే వచ్చిన పూర్వ పయ. 

మును ఖండింపుదున్నా (డు. 

బ౦౧+ ఉపస్టి లేఒత స్టద్వచగాత్ , 8. 3 ౪౫. 

తాత్పర్యవ ఫాంటు కాదు. “తీ ద్వ. దృ కోదై పథవా మాచే 

శ్ర ద్ధ్'మూయం” ఆకు శ్రుతియందుం దచ్చబ్దము కలదు కదా! అది స 

ర్యనామ వుగుటచే సమి+పమున నున్న యేదిమయో యొక ప దార్ధము వతా 

త్ జే పరా: నుర్మింపవల యును కదూ! అపదార్థమే భ_కృను (అన్న మూ) 

తది భోజనార్థ 3 మెనదెయే కావున “భోజనము చేయుటకై. యుప క్షమించు 

నమ్రాడు మొట్ట మొడ కట నువ మూగింపంయిడు నాహారవదార్థముతోనే (అన్న 

ముతోోనే) 'ప్రాణాగ్నిహోే శ్ర విధిని జరుపనలయు” అనీ తేలుదున్న దె. 

ఈకారణమువలన సొస్ఫాణాహు హుతు ల ప్రధానము చై నవి. భోజన ప్రాణా 

హాతులే పథానసంబంధ ముక లదు శాన యన్న ప్రాణావుతులకు కటు 

కదా! ఈకారణమువలన భోజన మున్నప్పుడే ప్రా పాణాహాతి యుండును కొని 

లేనప్పుడు కాదు, ప్రాణావాతుల క్రై: భోజనంబుకు నిత్యము కా నక్కొ ఆ 

లెదు, ఉపవాసాదిఏధే శేకవోవ నక్కలు లేదు, 

మజియు సెన సరూపించినవిధముగా ప్రాణాగ్నివోత్ర వీధి యప, 

థానమే యగుటజే నది యన్నను లేనప్పుడు తత్స జ్యామ్మూయముప 

నాకర్షింపనేరదు. విచారించిన నిత్యాగ్నిహోోే త ధర్మములు కూడ నిచ్చట 

బ్రా ప్రింపళ, ఇచ్చట 4 ప్రాణము లగ్న హోత మలు ¥*  అనువకాళటు 



206 బ్రవ్శానూత్రములుు ఆ-9, పా-9, నూ-రోం, 

విద్యాస్తో త్రార్ధమై యేర్పడిన యర్గ వాదమునందు కలదుకాని విధివా 
కష్టమున లేదు. ఇది బలహీనము కదా ! దీనికి నంతసామర రస మె 
క్కడిది? “అట్టి సామర్ధస్టము కలదు” అని పట్టు "పట్టినను 

.వృయోజనము తేదు. ఇచ్చట నిత్యాగ్ని వో త ధర్మ ములే ప్రావించునేని 
'యషప్తుడు ఆరణులమథధించుట మొదలగు ధర్భృ్యములుకూడ వచ్చు ననవల 

యును, ఇదిసంభవింపదు. అగ్నిహోత్ర మున హోమముచేయవలసియుం 
డినగదా యరణుల మధింపవలయును, ఈవోోమ మట్టిదికాదు. వ_క్తి)ము 

. నందు చేయంబడవలసీనది యేకాని అన్ని యందు చేయ బడవలసినది కాదు. 
ప్రాణావుతుల నగ్ని యందువేల్చినచో భోజనమే లేకపోవలయును. జూ బొల 
శ్రోతియు “వూర్వో ౭_తిథిభ్ళో “కీ యాత్? అని యీోవివయముచే నిరా 

పించుచున్న ది. మజియు “ఉర ఏవ వేది ర్లోమానిబర్షి ర రృసదయం గార్హ 
పతో మ నోజ_న్వా హోర్టపచన ఆన్య  మావావనీయ లి” “కప్పాణాగ్నీ 
హోత త్రమునకు పురుషుని వతుస్థలమే వేదిక (భూమి = నిత్యాగ్ని పళోత్ర 

మునక వేదిక లేనుశావునను అన్నియు నిత్యాగ్నిహోత్రధర్మములే 
యిచ్చట వర్తి ౦ప6ం బడుచుండుటచేతను యీాయర్థము చెప్పబడెను.) అం 

దలిరోమములు దర్భలు, వాదయకమలము గర కపత్యాగ్ని. మనస్సు 
అన్వాహార్యవచనాగ్ని, ముఖము ఆహోవనీయాగ్ని ” అనిశ్రుతియందు అగ్ని 
(వళ త్రాంగము లన్నియు నుపాసనార్థ మై కల్పితములుగామాత్ర తమే చెప్పం 

బడి యున్నవి. దీనిని పట్టి చూచినన్ను యీస్త్రాణాగ్ని వళో త్రము వాన 
వాన్నీ కాదనియే కేలుచున్నది, పాంతస్సాయంశాలముల కదా యిగ్ని 

వో తకాలములు, ఆకాలములయందు విధింపంబడక ముం దై నను వెను 

కె. నను భోజన కాలమునందు మాశ్రమే విధింపంబడి యుండుటచేశ గా 
డ నిది ముఖ్యము కాదని కేలుచుక్నది, ఇంతమాత్రమేకాదు. అశేకోవివ 
యములయందు ముఖ్యాగ్నిహో క్ర త మునకును దీసెకిని సావ్యుము కుదు 
రదు. కావున నిత్యాగ్ని హో త్ర ధర ములు దీనియందు పా ప్పింపవు; 
తన్ని వారణార్థ మై (శ్రుతియు ప పృవంర్థింవ నక్క లేదు. ఈకారణముల 
వలన భోజన కాలషానం'టే "మంత్ర జేవతా ద్రవ వ్యనంయోగము నాక 
ముంచి ప్రాణాగ్నిహోోత్ర విధి ప ద్రవ గ్రంప వలయు ననుట సిద్ధాంత మగు 

ఇది, " 
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జాబాలశ్రుతి ప్రాణాగ్నివోశ్ర విధియందు అత్యంతాదరము జూపు 
చున్నది యనియ చానివలన నది నిత్యము కావలయుననియు సిద్దాంతము 
చేయుటకు ఏలు లేదు. ఆశ్రుతి పూర్వ భోజనమునుగూర్ని మాత్రమే చెప్పూచు 

న్నది; కాని ప్రాగాగ్నిహోత్ర త్రమునుగూర్చి చెప్పుటలేదు. భోజనముచేసినను 
'చేయకున్నను" అతిథులకం మె. బూర్వమున బ్రాణాగ్నిహోత్రవిధి నాచరింవ 
“వలయునని నియమించుట లేదు, “ఇ ట్లయిన న నిది ధర రా మ్రమునకు పితు 
ద్ధము కదా!ిఅనియెదవేమొ ఇది వై వై శ్వానరవిద్యో పాసకుని౭సార్చినవి'తేవు 
విధి కావచ్చును, సామాన్యశాస్ర్రుమ్యు "విశేషశా. స్త్ర ప్రుముచే బాధింపంబడ 
వచ్చు ననుటలో సంశయము లేదు కదా ఈుకారణ మోలవలనం ట్రాణావూ 
తులకు నింతమూ తృమువలన నిత్యత్వ మును సాధించుటకు. వీలు లేదు. 

ప్రాణావాుతులు నిత్యము లైనను కాకున్నను. గూడ భోజనముమౌా త్రము 

ప్రవ _ర్తింపవచ్చు ననుటలో విరోధము లేదు కదా! కావున నెట్లు చూచి 

సను భోజనము -లేకున్న ప్రాణావుకులును లే వనుటయీ. సిదాంత మగు 
చున్నది. ఈవిచార ము పాస నావిచారము కాకున్నను చై శాషనరవిదష్దికు 

సంబంధిం చినప్రాణాహుతులను గూర్చినవిచార మగుటచే నీపాద మునందూ6 

'జేర్పంబడె: నని తెలిసికొన వలయును, 

౨౭.త న్ని ర్థారణాధిక రణము, 

'విమయనంశయములు _ వేదమునందు అనేకము లగునుపాసనలు 

కరగ ములుగ 'జెప్పంబడి యున్నవి. *ఓ..మి క్యేతదకుర ముద్దీథ ముపా 
నీత” జీ ఉద్రిథాంగ మగునోంకారము నుపాసన చేయవలయును” అను మొ 

దలగువోక్యములయం దట్టివిద్య లే చెప్పబడెను. వానినివయ వితాయ 
- ధికరణమున- నివారణ చేయబడును, “ఈయుపాసనలు కర లతో నిత 

ముగ సంబంధించునా ) లేదా?” అనుసంళయము నివారించంబడును. 

వూర్వపవనంగతులు:---ఉిద్దీథో పాననయు దానియందు వర్ణింప 
బడియున్న ప్రాణాద్యుపాసనలును “దీనితో సమానము కై నకక్కినయు 
పాననలును కర్మలతో నిక్యముగ సంబంధము లరమ్యీ యుండు ననియీ 

——ా 

శ ఇద్దిభాంగయనా ఆ దీథ మను సామ భొగ ము యొక్క యవయవము, 
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సిదాంత మగును. “యస్య పర్షమయి జాహూూ ర్భవతి నన పాపం శ్లోకం 

క్రుణోతి” “ఎవడు ఆకుచే “జేయంబడిన జువాువును (యజ్ఞ పాత్రను) 

గహించునో వాయ పాపకథను వినడు” అనువాక్యము యజ్ఞ ప్రకరణ 

లలో నొక్కచానియం మైనను పఠింపంుడకున్నను ఆవాక్టమునందు 
యజ్ఞముతో నిక్యనంబంధము క లజువాువు ప్రస్తావింపంబడీ యుండుటవే 

46 ఈవాక్య్ళమునందు చెప్ప(బకి యున్న నియమము ఏ యజ్ఞమునకు సంబంధీం 

చినదియీ” అని పూర్వవిామాంసాశా స్తుమునందు సిద్ధాంతము చేయం 

బడి యున్న క్లే ఇచ్చట గూడ ప్రాణాద్యు పాననలు యజ్ఞ ప్ర కరణమునందు( 

బకింపంబడకున్నను యజ్ఞాంగము 3 లగునుద్దీఖాదులతో సావొచర్యమునొంది 

యుండుటటే “ప్రణాదివిద్యలకు యజ ముతో నిత్యసంబంధము కలదు” 

అని సిర్ధాంతీము శేయవలసియున్నది. * “అగునుగాక*, *ఆపయితా వా వె 

ప్రాణానాం భవతి “ఈయుద్దీథో పాసన నాచరించినవాండు నర్వకాము 

ముల నొందించువా డగును. (స్వయముగ సర్వపరిఫూ ర్తి రి నొంది పరు 

లకు గూడ నట్టవరిపూ రి నొనంగు ననుట)” ఆని యావిద్భలయందు 

బ బ్ర క్యేకఫలము. వినవచ్చుచున్నది కదా!” అనియెదవే మొ యది ప్రథాన 
ఫల మగుటకు ఏలు లేము; ఆవిద్యలు క రాంగము లగుటచే కర ర్శఫలములే 

విదాాఫలములు కావలయునుగాని న్పోతంత్రఫ ఫల ముండుటకు వీలు 
లేదు. ఇదియును గాక నీఫలము వ _ర్షమాన క్రియచే జెవ్పంబడుట 
వలన నర్భ వాదమా త్రమే . యగును. గయన్య పర్ణ మయా ఆను 

వాక్ళమునందుగూడ ఫలము వెప్పంబడియీ యున్న ది, వూర్యమోా 

మాంసాళొస్త్రమున దాని నర్ధ వాడముగ నే సిద్ధాంతేము చేయ(బడి యు 

న్నది. కావున గరాంగములందు చెప్పంబడిన యుపాసనలక్షు గర్యలతో 
నిత్వసంబంధము కలదు. వూ ర్వాధికరణమున భోజన మనిత్వ మస 

దానికి సంబంధింఛినప్రాణానాతులు ననిత్యము లై నశ్లే ఉద్దథాదులు 
కర్త లతో నిత్యనంబరధము కలపి కావున దానితో సంబంధించినవి యి 

గుటెచే నుపాననలు కూడ నిత్వసంబంధము కలవియే, 

అద, పొ-2 ఠి 'సరా=3౩ అల 

అవతారిక: అని యిట్లు దృష్టాంతనంగతితో వచ్చినపూర్వ 
మును ఖండింపుచున్నాయ... 
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౪౦౨ తన్ని డారణానియమ సవ్నమె.ః ద అ టె 

పృథష్ట్థ ప్ర, ప తిబంధః ఫలం, ౩. ౩. ౪౨. 

తాత్ప్చర్యము:---ఇట్లు చెప్పుట సరి కాదు. ఉద్రథాదులయందు 
చెప్పంబడియున్న యుపాసనలు నిక్య ము కర్త లకు నంబంధించినవి యీ 
యని చెప్పుటకు వీలు లేదు, ఈవివయమును శుతియే చెప్పుచున్నది. 
“తే నోభా కురులతో య శై త దేవం వేద యక్ న వేది” *ఈవిద్య 
నెవ్వం డెజుంగునొ్ యెవ్వం డెటుంగండో వా రిరువురును కర్మ నాచరించు 
చునే యున్నారు” అని న్వ్పాయముగనే ని క్రారణ చేయుచున్న దే. మణీయు 
నుపాసన యనగా చేవతయొక్క. యథార్థ స్వరాపము నెజుంగుటయే 
కావున నది యున్నను లేకున్నను కూడం గర్శము నాచరింపవచ్చును. 
బ్రదియు శ్రుతివాక్యముల విమర్శించిన జేటంయడోదు నేయున్న ది. *పసోత 
ర్యా బేవతా ప్రస్తాన మన్వాయత్త తాం చే దవిద్వాన్ పసోప్వుసి, 
తాం చే దవిహ్య నుద్దాస్యసి”  “ఓప్రసోతా (యజ్ఞములయందు 
టేవతల నుతించినవాండు) _ ప స్తావమునకు "సంబంధించిన చేవత నెటుంగక 

దానినీ నుతింతువేని, వచేవతనుంగూర్చి సాముగానము నాచరింపవల 

యునో దాని నెజుంగక నట్టిగానము నాచరింతు వేస అని శ్రుతులయందు 
జేనతాస్వయావ జ్ఞానము తేనివారుకూడ గర్శల నాచరించేనట్లు చెప్పం 
బడి యున్నది. ఈకారణమువలన నుపాసనలో నొచరించినను ఆచరింపకు 

న్నను గూడ కోరల ననువ్యీంపవచ్చును. ఇ ట్లగుటచేం గర్తోపాసనలకు 
నిత్ససంబంధము లే దనుట స్పష్ట మగుచున్నది. 

ముజీయు నుపాసనలకు కీర్ళలకంకు భిన్నముగ ఫలము కానవచ్చు 

చున్నది; కర్శఫల మళ్లే కలుగుయు నున్నను ,దానికి విద్యానంబంధ 

మువలనం గొంత యాధికర్టిము గలదని తెలియవచ్చుచున్నది. “తే నోభా 
కురుతో య శెత చేవం వేద యశళ్చన వేద నానా తు విద్యా 
చావిద్యా చ య జేన విద్భయా కరోతి శ్రద్ద యోపనివదా త చేవ 
వీర్యవ త తరం భవతి” * జీవతాస్వరూపము “సటింగిన పాండు నెటుంగని 

వాడు కూడం గర్భ్శల నాచరించుచునే యున్నా(డు. జ్ఞానాజ్ఞునములు 

మాత్ర మే యచ్చట భేదము. వకర్వ ర్మ జ్ఞానముతోను ఉపనివక్సంబంథ . 



ప్ర వం 1 _వ _2, శా ర్క 300 ద్రవానూత్రముల్కు అ-3, వా-5 నూ-ర 

మగుశ్ర ద్ధతోను గూడి యాచరింపంజడునో అది'మిగుల బలవంత మైనది 
యగును” అని శు తి నయము చజెప్పూచున్నది; “జ్ఞానపూరక్ వము 

జేయంబడినకర్మ మిగుల బలవంత మను” అని చెప్ప బడియుండుటచే 
“జ్ఞానము లేకున్నను కొర సామాన్యిముగ బలవంతమే””' యని "చెప్పం 
బడిన ఓ టయ్యెను కదా! ఈశారణమువలన బ్ఞానము కర్హాంగము కొ దని 

తేలుచున్న ద్వి అంగ మైనను నిత్యసంబంధము. కలదే శా దని స్పష్ట 
మగుచున్నది. దీనికి గర్భ తో నిత్యసంబంధ మే యుండునేని యిది లేనప్పుడు 
ఆకర్శ సంపూర్మ ఫలము" నొసంగంగల దనుటయే నంభవింపదు కచా! వప 

దార్థమైనను పరివూర్ష ఫ ఫలము నొసంగవలయు ననిన న ర్వాంగపరిపూ ర్తి' 
నొంది యుండనలయును. కదా! ఉపాసనకు గర్గ తో నిత్యనంబంధ' 
ముండు నేని యదియు గ ర్థాంగమే యగును కదా! కావున నెట్లుచూచి 
నను కరో పాసనలకు నిత్వ్యసంబంధము 'లేదనియే చెప్పవలసి వచ్చుచు 

“న్నది 

ఇదియునుగాక నుపాననలకు జబ ద్ర ల్య్వేకముగం గూడ "ఫలము చెప్పల 
క్తి యున్న ది, “కల్పం తే హోన్మై హోకా డోరా శ్చావృతా శి 
“ఈయుపాసన నాదరించినవానికి ర్ల ర్భ సలోకములును ఆధోలోకము 
లును (అనయా: దిగివచ్చుమాక్ల్షమున నున్న లోకములును) నుఖకర ములగు. 
ను” అని వర్తింపంబడి యున్నది. ఇ టగుటచే నుపాసనలకును కర ర్మలకును. 
నిశ్వనంబంధ ముండుటకు వీలు లేదు. “ఈఫపములు విధింపంబడళే వర్త 

' . మానకక్రి యతో మాత్రమే చెప్పబడి యుండుటచే నర్గవాదమూత్రములే 
యగును శదా!”అనిమెద వేము అది యు _క్స్ము కాదు. ఇ్రచ్చటమూొ త్రము. 
నిశ్సితేముగ ఫలమునే కల్పింపవలయును, ఇట్లు చేయకుండిన నాఫలశ్ర్రతి: 

ప్రథానము కావలసి వచ్చును కదా! ప్రకృత విషయమున నిది నరభ 
వింపషు.. యీ టునిన; 

ఉపాసనలు వ్యావారరూపములు, ఉపాసనయనునది మనస్సంబంధ 
మగుక్తియ కదా! కనుకు. ఫలము నియతముగ నుండవలయును, 
ఈక్రి ములకు న్నాశ్రయము లగునుద్రీధాదులు కరాంగములే యను 

| టకు బ్ర మాణము లేదు, ఉద్రీథ మనునది సానుచేద భాగ మగుటచే. 
''యజ్ఞాంగమే మైనను ప్రస్తుతి 'ముపాన్యముగ చెప్పంబడిన యోంకారము. మూత్రము యజ్ఞాంగము 1 కాద్యు ఆది యుద్దీథమునక్ను నూ శీ, మే యంగము. 
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కదా! కావున దీని నాశృయించియున్న యు పానన యజ్ఞాంగము కానక్క్.జి 

లేదు. ఒకవేళ యస్తే మునందు. వేర్కొనంుడిన “ యాద్రీథాదిచేవతల 

యుక్క-య భార్భన్వరూపము నెతుంగుటకై యుపాసనలు “కావలసి వచ్చి 

నను నిత్యముగో దత్సంబంధము కలిగియుండ నక్క లేదని యిదివజి కే 

శ్రుతియు క్రులతో నిరావించియున్నోము. ఇ ట్లుండ పీనికిం బ బ్ర కేక భలము 

లుండవచ్చుననుటలో సంజేహా మేమి? ఇవి యజ్ఞ ప్రశరణమునం దే నను 

వఠింపంబడి యుండలేదు కదా! 

“పూర్వమిమాంసాశా (స మున ప్రయాజాదివిధులు ఫలసహిత 
ములుగ జెప్ప బడి యున్నను “పినికిం జెప్ప బడినఫల మర్థవాదము” అసి 

సిగర్తాంతము చేయబడి: యున్నది, ఇక్షు యిచ్నట గూడ వో _రృమౌాన క్రియ 

(వయోగింపంబడి యుండుటచే సిద్దాంతము చేయబడగూడదా?”తందు 

కము యట్లు కాదు. ఆప్రయాజాదులు యజ్ఞ ప్రకరణమున బఠింపం 

బడి యున్నవి ; యజ్ఞార్థమై నియమింపంబడి యున్నవి. ఇ ట్లుండు 

టచే వానికి న్వతంత్రఫల ముండుటకు వీలు లేదు, కావున నచ్చట 

నట్లు సిద్ధాంతము చేయంబడెను; వ _ర్రమానక్రియచే జెప్పంబడిన 

వినయము కూడ విధియే యగునేసి గాసి సహ్ఞంతమునకు విరో 

ధము వచ్చును. కావున వ వర్తమాన్నకి యనే చెన్సంబడ్నవిమయము విధి 

tre ahhh 

జెప్పయబడి యున్న ఫలము. కూడ నర్ధవాదమే యని ని సిద్ధాంతము చేయంబడి 

యున్న ది. జువువునకు యజ్ఞ ముతో నిత్వసంబంధము కల దనుకారణము 

వీత నే కదా ఈ వాక్యమునకును యజ్ఞ ప్రకరణమునకును నంబంధము వర్థిం 

పంబడినది; * ఆజువావు 'జేనితో. జేయంబడవలయును”* అని యాకారకు. 

కలుగగా దాని కు_త్సరముగ నీవాకముపయోగింపంబడినది. ఇ ట్లగుటచే నీ 

వాక్యమునకుంగూడ యజ్ఞమునుంార్చి చెప్పుటయీ యభిస్తాయమని లేలు 

చున్నది. ఈకారణమువలన నొళ్ళ యపఫలములు లెండు నొర్కవాక్యమువే 

తచ చెప్పంబడిన నని సిద్ధాంతము చేసినచో వాక్య భేదము వచ్చును కావ్ర 

నను ఆశ్రయము లేకున్న వాక్యార్థమే కుదురదు కావునను ఫలము 

కడం గలుగుటకు పీలు లేదు శాఫ్ఫేనను “ఈవాళ్యమునకు 7 నా శయకు 
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మును చెప్పుటయం బే తాత్పర్యము కలదు; ఫలమును చెప్పుట యర్గవొ 
దమే” అని సిద్దాంతము చేయంబడవలసీ వచ్చినది. పృకృతవిషవయనున? 
గూడ యి్లేయజ్ఞ ప్రకరణసంబంధము లేకున్నను యజ్ఞాంగము కాని రోరాం 
కార మా క్షయముగా నుండుటచేతను ఆయోంకారము యజ్ఞాంగ మే 

మైనను బాధ లేకపోవుటచేతను ఉపాసన చేవతాస్వయాప ప్రతిపాదకమే 

యగుటచే నెట్లును విరోధము లేకవోవుటచేతను “ఇచ్చటిఫల మర్ధ 

వ-దము” అని చెప్పుటకు వీలు లేదు. వుణియు జుహూ వనునది పదార్థము 

కాని క్రియకాదు. క్రియాసంబంధము లేని కేవలపదార్థమునక్తు ఫలము 
నంభవింప దనుట నిస్పంశయమేకదా ! కావున గోదోవానాదులకు 

వలెనే యాయుపాననలకును అనిత్యత్వమును చెప్పుట యు_క్రియు క్షమై 
యున్నది, యజ్ఞమునకు నంగముగా “చమని మను నొకపాతను విధించి 
వీదప ఫలనహీతముగ గోదోవానమును (పాలు పీతుకునట్టిపా త్రమును) 

ఫలసపాితముగ వేదము విధించుచున్న ది. పళువృద్ధిని కోరువాండు గోదో 
హానమునందును బ్రృహ్మావర్చన్సును కోరువాండు కాంన్యపాత్రమునందును 
జలము నుంచవలయు నని విధించుచున్నది. ఇచ్చట గోదోవానాదులకు 
జెప్పంబడినఫల మర్ధవాదము కా దనియు వానికి యజ్ఞములలో నిశ్వనం 
బంధము టే దనియు పూర్వమీమాంసా శాస్త్రమున సిర్ణయింపంబడి 

యున్నది, యజ్ఞాంగ ముగ వీధింపంబడీనది చవుసమే యగుటవేతను గో 

దోవానము. చానినంబంధమువలన మూ త్ మే యజ్ఞ మున పృవేళించి 
యుండుటచేతను ఇట్లు సిద్దాంతము చేయబడి యున్నది. బ్రప్పుడు యజ్ఞ 
ఫలము తనతో పరివూర్ణ సంబంధము లేనినోదోవానముయొక్క ఫల 
మును బౌధింపనేరదు కడా! వుజీయు చండ్ర క క్రైతో యూప సంభ 

రి ఆన్ మును నిర్మించినవాండు బలాభివృద్ధి నొందు ననియు బిల్వపృతముతో 
యూప _స్టంభమును నిర్మించినవాండు నుఖభోజనము నొందు ననియు 
వేదమున నొక్కస్థలమున జెప్పంబడి యున్నది. బృదియు నర్థవాదము "కా 
దనియే సిద్ధాంతము చేయబడెను. యూవసంబంధము చేశ శే యిీాబిల్వా 
. యిష్షమునందు ప్రవేళించుచున్నవి. కదా! బ్ర ట్లయినను వీనికి, 
యూపవ_స్రంభము ప్ర క్యేకాళ యముగా నున్నది. కావున ఫల మర్ధవా 
దము కానేరదు. జుహూవాక్ళివివయ మన్నసో యిటిది కాదు. అచ్చట 
కూడ జుహు వాశ్యయముగ నున్నను అచ క శ్ర నున్నను అచ్చట *ీఈజువువు జీనితో 



బ్రవ్శానూ త్రార్థచం ద్రిక - ప్రదానాధికరణము, ౨౮౫. 808 

చవేయ.బడవలయును ?” అని యాజువువునకే యాకాంతు కలుగుచు 
న్నది కావున నౌవాకన్ణిమునందు లాత్సర్యముతో చెప్పబడినది పరమ 

యీోత్వేమే యగునుకాని జుావూవ్ర కానేరదు. యజ్ఞ సంబంధములేక నాప 
రృమంయాకస్ట్రము స్థిరపడ నేరదు కావున యజ్ఞ ఫలము తకృలమును "బొధిం 
చును. బిల్వయూ పాది వాకర్ణములం దన్ననో యూప స్తంభ మునకు న్యు 

మ మేడియు లేదు. కావున “యూప స్థంభమును బేనితో చేయవలయు 
ను” అనునాకాంతోకలుగదు, బ్రట్లగుటచే యూపము నా శ్రాయించి నఫల 
ముగ ఖాదిరత్వాదులు (చండ్ర కశ్లైణో చేయవలయును అను మొదలగు 
నవి) విధింపం బకుచున్నవి. బ్రట్లగుటవే నీవిధులయందు వెప్పంబడ్న ఫల 
ము లర్భ వాదములు "కా నక్క లేదుం పృకృతమున గూడ నోంకారా 

దుల నొక యించి యుసాసవలు విధింపంబడి యున్నవి కావున పీనిఫల ము 

లర్థవాదములు కానేరవు. ఇ ట్లగుటచేతనే కల్పనూత్ర కారులు కూడ నిట్టి 
యుపాసనలం గర్గాంగములనుగా చెప్పలేదు. ఈకారణమువలన నెట్లు 
చూచినను కర్మలకు నుపాననలకును నిత్ససంబంధము లేదు, 

౨౮ ప, దాన్నాధిక రణము, 

విమయ సంళశయములు :--బ్బహదారణ్యకోపనిమత్తునందు “వది 
పా మే వావా మితి వా కధే)” “నేను మొటలాడగలనుకదా! యని 

వాగింద్రియము శరీరధారణాభిమానమును పొంబెనుి” అని యూరం 

భించి సక్వేం ద్రియములకు కనుము నిట్టియభిమాన మే కలిగినట్లును 

పృతిజానికిని మృత్యువువలన తిరస్కారము గలిగినట్లును అలసిపోవుటు య 

'" నునదియే యాతిరస్కారమునకు స్వరూప మైనట్లును ముఖ్య ప్రారాము 

మాత్రము ఆమృత్యువుచేం దిరస్కారమును జెండనట్లును ఈకారణము 
వలన నది దేహమధ్యమునందలివానిలో నధిక మైనట్లును వర్మింవంబడీ 

యున్న ది; అగ్నా ఫ్రదిచేవతలలో నెల్ల వాయు వధీక మని స్థాపింపం 
బడి యున్నది. ఇనశ్లే ఛాందోగ(ోపనివత్తునందును సంవర్షవిద్యయందు 
ప్రాణ వాయువులను గూర్చి జెప్పంబడ్ యున్నది, ఈవిషయమును గహార్చి 

యిచ్చట విచారింపంబదును, ఈష్ర్రాణ వాయువులకు: బరస్సరభేదము కల 



304 బ్రవానూత్ర శ్రముల్కు అం9, పా-9. నూ-ర. 

దా? లేదా? ఛ్యాఫంపంబడనలసిన పదార్థములు రెండా? కావా? అను 
నంశయ మిందు నివారింపంబడును, 

పూరు. సంగతులు: =నిచారించిన నీశెండు నొక్కటిగనే తోచు 
చున్నది. రెండును వాయుతతమునకు జేరినవియే కదా! తత్వ'మొక్క 
టియె యుండ నిరర్ధకముగ భదము భావింపంబడవచ్చు ననుట మెట్టు? 

క్రుతియు నీపివయ మును స్పవ్హముగచే చెప్పుచున్నవి, కరీరమునందుండుట 
'జేవశలలో నుండుట యను “నింతమాక్రు మున తత్వము భిన్న ము కానేర 
దనుచున్నది. “అగ్ని ర్వా ద్య్ఫూత్వా "ముఖం ప్రావిళత్ ౨” -'అగ్నిహో 
తుడు వాగీం ద్రియరాపముతో ముఖమును ప్రవేశించెను” అను మొ 

దొలగువాక్యము లీవిమయమున బ్రమాణములు: అగ్ని చేవతలలోని 

వాండు $ వాగిం ద్రియంబును శరీరయులోనిది.. ఈరెంటికి నేకరయరూపము జే 

కుండిన 'నన్నికి ముఖ ప వేశము నంభవింవ దనుట నిన్సంశయమే కదా! 
మజియు “త వే సక వవ సమాః నర్వే౭నంతాఖి *ఈచెప్పంబడిన 
వన్నియు సమానము లె నవే ? అన్ని యు ఆద్యంతములు లేనివే” అను 

వొొందలగువాక్యములను విమర్శించి చూచినను వాయ్యాదులకు గల 

యనంతత్వము (బతరభూతమునకం3ు వ్యాపకములై యుండుస్థిత్సి ప్రా 
ణాదులకు కల దని చెప్పుటవలన రెంటికి నభేదమే గానవచ్చుచు 
న్నది. నుజియు నొక్క-స్థలమొన యః ప్రాణః న వాయుః 
గోవ్రాణమే వాయువు అని స్పష్టముగనే వాయాప్రాణాభేదము పృకటింపం 
జడ్ యున్న ది. వా న్తవస్థితిలో “శరీరమున నుండుట లేకుండుట ముదల 

గునవీ గుణములుగాని పదార్థములు కావు. అవీయు సిద్ద వెనయొకపడా 
రము నాశ్రయించి మాత్ర మే యున్నవి. వానికి నొకవెళ భేద మున్నను 

విశేవ్య పోగువచార్థమునకు నట్టిభేద ముండదు, విధిచే నిర్ణయింపంబడక 
మునుపు వచ్చుగుణము అేవిమైన నుండినచో నవిమా్ర, మే పదార్థమును ' 
భేదింపంగలవు కాని లేకున్న నః నట్లు 'ఛేదింపనేరవు. శద యీోాజంతువ్రు” 
ఆని నిర్ణయము కాకమునుపు గల కృంగఖు రాదులు మాత్రమే యాజం 
తువును భేదింపగలవు కాని పిదప వచ్చినసంజ్ఞాదులు అట్లు చేయ నేరవు 
కదా! గోస్వరూపము తెలియనివానికి మొట్టమొదట “బది గోవు అని 
యితరజంతువులనుండి గోవును విఖాగింపవలసినప్పూడు ఆజాలీయంను 
జాతియందు) మాత్రమే యున్న ట్రియు మజియొకస్థ్టలమున లేనటియు 

P లు 
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విశేషమును చూసి “రది గోవు ఇది మజియొక జంతువు” ఆని నిర్ణ యింప 

వలయును గాని పిదప నాగోవులకు నివ్వ రౌన్ని నామముల బెట్టినను అట్లు 
నిర్ణయింపవలసినపని లేదు. నామ భేదములు నిర్ణయ మైనవిదప 'వచ్చిన వగు 

టనే జాతిని భేదింవలేను. “వీడు మనుష్యుండు” అని తెలిసినవిదప వాని 
పై యున్నవ స్తాదులు అసంఘమున బరస్సరభదమును కలిగింపంగలవా ? 

ద్రదియంతేయు నర్వానుభ వసిద్దము, 9కే పృకృతేమునందును అధ్యా త్మ 

ధీదై వభేదములచే (జేహములో నుండుట చేవతలలో నుండుట యనుభే 
డములచే) వాయురూపపడార్థము గాని విద్యగాని భేదింవదు. ఒక్కనం 
వర్షవిద్యు కే ప్రాణంబును వాయువును చేవత లని మేర్పడదు. ఇరువురు 
నొక్కటియే 5 యగుదురు, విద్యాన్వరూవము మొట్టమొదటనే నిర్ణయిం 

పంబడియున్నది. ఇను ఉపక్రృమోపసంహోారములం బట్టి చూచినను 
యీవివయ మే సిద్దాంత మగుచున్నది. బృవా దారణ్యకోపనిమత్తున నుప 
సంహారము నందు ప్రాణా దాష వవ ఉేతి ప్రాణే 2. _న్తమేతి” “ఈ 

నూరుర్ధిడు ప్రా పాణమునుండి యీ యుదయిం చును చ వ్రాణమునం చే య_స్త 

మించును.” అని ప్రాణవాయువుల కభేదమును నెరూపించు వాక్యము 

కలదు. వాయువు అగ్నా క దిభాతీములక "కె విశేవ దేశమును వ్యాసిం 

చియున్నది కావున నూర్వుండు దానియం జే కదా యుదయా_న్తమయ 

ముల నొందుచున్నాండు, మణీయు “తస్మా చేక మేవ వృతంచశే త్ర 

ణ్యా చ వాపాన్యాచ్చ” “ఈకారణమువలన నొక్క వ్ర తమునే యాచ 

రింపవలయును, ప్రాణవ్యాపారమును జేయవలయును, అపానవ్యాపా 

రము నాచరింపవలయునుల” (ఉచ్చా పసనిశ్వాసముల నాచరింపవలయు 

ననుట) అనువాక్ళిము కూడం బై ఏివయ మునే దృఢపరుచుచున్నది. ఇశ్షు 

భాందోన్యోపనిమత్తునందును “సంవర్ష మొక్కటియే” యని వర్మింపంబడి 

యున్నది కాని భేదము జెప్పంబడి యుండలేదు, ఈకారణములవలన 

నిచ్చట ప్రాణవాయువు లొక్కటియే యనియు తదుపానన గూడ నొక్క 

టియీ యనియు సిద్ధాంతముచేయనలయును, పూ రాష్ట్రధికరణమున ఫలభేద 

ముండుటచే కరో పాస నలకు నిత్యసంబంధము చే దని సిదాంతము చేయం. 

బడెను కాని యిచ్చట జేనతొభేదము లేకపోవుటచే నట్లు చేయ బడుటకు 

ఏలు లేదు, 
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అ-౩. పొ-౩, సూ-౪౩. 

అవతారిక: అని యిట్లు పృత్యుదావహారణనంగలితో నచ్చినవూ 
ర్వ్యపకుమును ఖండింపుచున్నా (డు. 

౪౦౩. ప దానవ చెనవత దుక్తం, 3. 3. ౪౩. 

తాత్సర్భము ఇట్లు చెప్పగూడదు, శ్రుతియందు 'వాయు ప్రాణా 
ములు 'వేటువేజుగా జెప్పంబడియుండుటవలన వానిని భీన్న ము లనియీ 
భావింపవలయును. ఉపాసన యభిన్న మనువివషయనున నూకు వివాదము 
లేదు గుణభేదమువలన దచా కయ మగుపదార్థమునకు భేదము కలుగ 
దనువిషమయమునంగూడ నూవివాదము లేదు. అయినను ఇచ్చట మూ త్ర 
ము చేవతాభేదము నవళ్య మింగీకరించి తీరవలయును, ఇచ్చట భ్యానా 
ర్ధమై మాత్రమే గుణభేదము (అధ్యాత్తాధిదై వభేదము) చెప్పంబడి 
యున్నది. అన్ని హో త్ర మొక్కటియే మైనను ప్రాతస్సాయంకాల భేదము 
లచే దానియందు భేదప్రవృ త్తి కలుగునట్లు ఇచ్చటగాడ విద్యయొక్క 
టియేమైనను భేద ప్రవృత్తి కలుగవచ్చును, ఇట్లు లేకున్న నాశ్రుతియీ నిర 
ర్ధకము కావలసి వచ్చును కదా! ఇది యు క్రము కాదు. ఈకారణమువలన 
నవళ్వముగ జేవతాభేడము నంగీశరింపవలయును, 

“వాయుప్రాణములకు. దత్త మొక్కటియే యిగుటబే నిది యు 
_కృము కా దంటినికచా” యనియెదవేమొ యది యొకదోవము కాదు. 
తత్వ మొక్కటియే మైనను స్థితిఖేదము నాశృయించి భేదము నుపజేళిం 
పవచ్చును 5 అశ్లై యుపాననను గూడ నాచరింపవచ్చును. ప్రాణము శరీ 
రములో నుండునది, వాయువు నర్వవ్యాపకము కడా! మజశియు నుప 
సంవోర వాక్యము కూడ త తార్టిభేదము నాశ్రయించియే ఊఛవ_ర్తింపవ 
చ్చును. ఇంతమాత్రమున నది పొణవాయువ్రలకు నభేదమును సావింప 
వలయునా? “నయ థె పాం పోణానాం మధ్యమః పాణ వీన “కతా 
సాం జేవతానాం వాయుళిీ” “ఇంద్రియములలో ముఖ్య పాణ మెట్లు 
శేన్ల మో అశ్లై జేవతలలో వాయువు శ్రేవ్షము” అను నుపమానము 
ను విమర్శించిన భేదముకూడ శ్రుతికిం దాత్సర్య మనియే కేలుచున్న ది. 
మి రన్నట్లు ఉపసంచ*రము అ భేదపరమే యగపనేని ౦బా క్రతికిని దాని 
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కీని విరోధము వచ్చును, ఈవిరోధమును పరిహరించుటకై కూడ పైన 
వర్ణించిన క్షు యుపనంజోరవాక్య్ళమున కర్ణము శావ్పనలయునని తోచుచు 
న్నది, వేదమున నొక్కయకుర మైన నీవ్ర మాణము కాఃగూడదు ; జీవ 
సంహారవాక్ళ్టిమునే ప్రధానమును గావించిన నుపనూన వాక్యమునకు 
దాత్చ్సర్య ముండదు, "ప్రకరణమునకు నభేదము తాత్పర్య మైయుండ 
నడువు భేదము చెప్పబడే ననుట యపా9మాణిక మే యగును కదా! క్లే 
“వకమేన వ్రతం చశేత్ ” అను శ్రుతికి. గూడ నర్థము చెప్పవలయును. 
ఈక్రుతియ తాల్చి త్ర్వకాభేదమునుం బట్టి ప్రవ ర్రించినడియే “వవ” 
యను *నవభారణ మున్నను అది పాగిణ వ్ర వతమను నూ శ్రమే విధించు 
నుకాని వాయువ్రతమును నిపే.ధింపదు, అంతమునందు'' త్రేనో వతసై ఏ 
చేవతాయమై సొయుజ్యం సభోకతాం జయతి” “ఉపాసకుండు ఈడేపత 
యొక్క సాయుజ్యమును పొందును. ఆజేవతయొుక్క లోకమును జెందు 
న అని చెప్పంబడీ యండుటచే నీవిమయమే స్పష్ట ముసచున్నది, 
అగ్నా $్రది చేవతలకంకె న్యాపక మగుటచే వాయువే దేవతాశబ్దముచే 
జెప్పంబడుచున్న ది, “నె పూన సమితా జేవతాయ ద్చాయుః 5 “వా 
యువే అ సమానము తేనిదేవకి అని క్రుతియే యీవిమయమును 
బోధించుచున్న ది, ఉపక్రచుమునందును “అ థాతో వ్రత మూమాం 
సా” రక వ్రతమును “ఏచారింతుము” అని యారంభించి వాగాదీం 
ద్రియములకు సంబంధించిన వ్రతములు భగ్నవృతీము లని నిర్ణయించి 
వొయుస్తాణ వ్రతముల నభగ్న వ్ర వతములుగా నిర్థారణ వేసి యంతమువ 
ఆకు పోనినిగహార్చియే చెప్పబడి యున్నది. పైన జూపంబడియున్న 
యవధారణ మోనివయమునే ప్రకటించును. వాగాదివ్రతములు భగ్న 
వృతీము లనీయు వానిని విడిచి యభగ్న వ్రత మగుప్రాణ వ్రతమును 
మాత్రమే యాచరింపవలయు ననియు నిర్ధారణ చేయును. ధాందో 
గ్యోపనివ తునందును “తౌ వా ఏతౌ చె సంవళ్లా వాయు నేవ జేవేషు 
పో (8 పాజేమ” “ చజీవశ్రలలో వాయువును యిం ద్రియములలో 
పా్రీణంబు ననునీ రెండును సంవర్ష ములు అని వాయుహిణములకు 

భేదము చెప్పబడి యున్నది. ఇ ట్రగుటచే తత్త ఏభేనము లేకున్నను 
* అవధారణనూ (అ-3. షా-కి. నూ_౧౭. “పేజీ-218 చ్చ, 



3(8 ట్రహ్మనూత్రములు, ఆ-9. పా-5 నూరి, 

విద్యాభదము లేకున్నను ధ్యానార్థమై చేవతాభద' మంగీకరింపబడ భె 

సిన చే, 
దీనికీ గర్శకాండమునం దు దృష్టాంతము కలదు. “ఇం ద్రాకోె 

రాజే వురోజాశ మేకాదశ కపాల మిరిద్రా యాధి రాజా యేండ్రాయ స్త 

రాజ” “రాజై నట్టియు అధిరా చై నట్టియు న్వకా జైనట్టియు నింద్రునకు దద 

నొకండుమూకుండ్లతో పురోడాళము నొసంగవలయును” అని మూడు 
రోడాళ ప్ర చానములబే నొనర్పందగినయిక్టి యొకటి వేదమున నువ జేశిం ఈ 6 
బడియున్నది. “సర్వేషా మభిగమయన్” “పురోడాళశముల నొక్క మో 

గ్రహింపవలయును” అని కూడ తద్విధానము వర్మింపంబడి యున్న దో= 
-ఈనాళష్టములను విమర్శించి చూచిన మూడు వావిన్సుల నొక్క.వమో 

వోమము చేయవలయు ననియే తో చుచున్న ది. యింద్రుం డొ క్కల పో 

"జీవత వావిన్సులు మాత్రము మూడుగా నున్నను అవియన్నియయొ 
నొక్కమాజే గ్రృహింపంబడవలనినవి, గ్రహీంచుటయా పహోమార్థ చ్ 

కావున గ్రహణమునలెనే హోమముకూడ నొక్కనూతే యాచరించ* 
బడవలసి యగునేమో యని నంళయ ముదయించుచున్నది. వూరు 
మిమాంసాకా స్ర్రమున నీసంళయ మో క్రీందివిధముగ నివారింకవ ౯ 

బడెను. ఇన్టీస్వరూపము నిర్ణయింవంబడక మునునే (యింద్రుండు) 

రాజాధిరాజ స్వ రాజగుణభేదములతో గ్రహింపంబడెను కావున యిచ్చు 

దేవత యుక్క-_టియే యనుటకు వీలుతేదనియు * యాజ్యానువాక్యలుడౌ 
వ్యత్యాసముగ (అనగా నొకవోమమునందు యాజ్యగా నుండునది మ ఆశీ 
యొకహవోళోమమునం దనువాకష్టిగాను ఒకోహోమమున ననువాక్యగా నుల 
డునది మజశియొక్క-వోట యాజ్యగాను) విధింపంబడి యుండుటవే హోవం 
ములు నైక్యము నొందనేర వనియు వర్మింపయబడి యున్నవి, బ్రక్లై యిబ్భా 

టకూడ చత్వ మభిన్న మే మైనను ధ్యానము వేయందగిన యంశములు 
(ఆధ్యాత్నిశ త్వాధి.ై నికత్వముల్ఫుభిన్నము లగుటచే జేవతాభేదము కోలు 
గును, విద్యాస్వరూవనిర్హ యమునకు బూర్వుమే గుణ భేదముండుటచ్౬ 

గర్శకాండమునందు (పైన వర్శింపంబడినయిస్టీయందు కర భేదము కలజం 
గాని యిచ్చట మాత్ర ముట్లు లేకపోవుటచే విద్యాఫేదము లేదు, ఇంకక 

* యజ యని చెప్పీనపిదప పతింపంబడుమం తే ము యాజ్య యనియు అనూ 

ఇ హీ యని చెప్పినపిదప బఠింపయుడునుం త్ర, మనువాళ్య యనియు జెప్పలడునం = 
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మాత్రమున టబేవతలు కూడ నై కము నొంద నక్క లేదు, ఉపక్ర, 

మోప సంహోరాదులను విమర్శించిన “విద్య యొక్కటియే” యని తేలు 
చున్నది, ధ్యానవిధిని నిరూపించు వాక్యములను విమర్శించిన ేవతాభేదం 

బును స్పష్టమగుచునే యున్నది. క్రుతిప్రానమూణ్యమువలన సీశెంటిని కూడ 

నంగీకరింవవలసినదియే, అగ్నిహోత్ర మొక్కటియే మైనను సాయం ప్రాతః 

కాలములయందు వే శ్వేరుగ తదుపాసన ప్రవ ర్తింపంబడుచున్న ట్లు భిన్న 

్రమములు ననువర్తింప6 బడుచున్నట్లు యిచ్చటకూడ ననువ_ర్షింప బడ 

వచ్చును. “నానా వా చేవతా పృథగ్ణానాత్ 7 “జానభేదమువలన "జీవ 

తాభేదము కలుగును” అని సంకర్ష ఇనూ త్ర మునందును నిర్ణయింప6 బడి 

యున్నది. కావున నిస్సంశయ ముగా వాయుప్రాణములును వేజు'వేజుగనే 

ఛాసింపవలయును. చేనత యొక్కటియైనను అవస్థాభేదమువలన భేదము 

కలుగవచ్చునను నింతమా త్రమున పోలిక గై కొనియీ * వభానవత్ ” అను 

దృష్టాంతము నూత్రకారునిచే జెవ్పయబడెను. ఇంతయీ గాని దృష్టాంత 

చా వై తళ ములకు సంపూర్ణ సాన్యుములేదు. అట్టుండవలసిన పనియు 

లేదు కదా! 

౨౯. లింగభూయస్వా ధిక రణము. 
విషయ నంశయములు: = వాజన నేయశొఖయందు అగ్నిరవా 

స్యమున నొక్కవిమయను కలదు “నైవ వాయిడ మేన దానీత్” 

“ఈ ప్రపంచ మంతయు సృష్టికి బూర్య మున సదూ)పము గాకుం డెను. 

(ఇంద్రియములకు గోచరము కాకుండె ననుట అని యారంభించి య 

చ్చట సృష్టి చెప్పబడి యున్నది, మనఃసృష్టీ చిప్ప: బడినపీదప నింద్రియ 

సృష్టీ వర్షింపంబడినత ర్వాతే నుపాసనార్థమై కల్సికము లగునగ్నులు కొ 

న్ని ఇప్పబడి యున్నవి. ప్రురుషునియాయున్ను నూజుసంవత్ప్సర ములు; 

(ముప్పడియాజు వేల దినము:లు) ప్రతిదినమునందును జనించు చి త్రవృత్తుల 

జీకముగ భోనించి దాని నగ్నిగా కల్పించి “అగ్నలు ముప్పదియాటు 

వేలు” అని చప్పంబడి యున్నది. ఒకొక, యిం ద్రియుముయొక్క. వృ 



310 బవానూశ్రములు, అ-ి, పొ, నూ-రీోరి, 

తుల నిశ్లు భావించి యగ్నులుగం గల్పింపంబడి యున్నవి. “తర్ణట్. 

త్రిశత్సహసా) ణక పకోర్టి దాత్మ నో ఇఒగ్నీ నర్కా న్మ నోనుయా న ననళ్ళి 

శ “సృృజింపంబడినవిదప నొమేనన్సు తనచేం హూర్పంబడినట్టియు తానే 

స్వారూపముగ గలిగినట్టియు తనవృత్తులే యను నగ్నుల ముప్పదియారు 
వేలను చూచెను” అనియు జప్పంబడి యున్నది, వాగాదీంద్రియము 
లను గూర్చియు నికే చెప్పబడి యున్నది. ఇట్లు చెప్పుటచే నీయస్న లు 
పాసనార్థమై చెప్పబడి నని స్పష్ట మగుచున్నను ప్రకరణము కర్మ ప్రక 

రణ మగుటచే *యీయగ్ను లకు గర తో సంబంధ ఏ ముందునేమో” ఈ య 

నునంశ యము జనించును. ఆసంశయ మిందు నివారింప! బడును, 

అ-2. పాొ-౩, నూ-౪౪, 

అవతారిక: వై విషయమును విచారించి *యీయగ్నులు స్వ 

తంత్రములే కాని కర్తకు సంబంధించినవికావు” అనువిమయమును నిర్ల 

యించుటశై మొట్టమొదట సిద్ధాంతము నువ క మించుచున్నా (డు. 

౪౦౪. లింగచూయస్య్వా త్త ది బలీయ 

స్త దని. ౩. ౩. ౪౪. 

తాత్సర్యము:---ఈయ గ్నులు బుద్ధకల్పితములే యగుటచే నుపాస 
నక్షై న్వతంత్రముగ జెప్పంబడిన దే యగును కాని క రాంగములుకా నేరవు, 
ఈవివయమును నిచాపింపజాలులింగము లనేకము “ లా శ్రావాణమునం 

దుంగలవు, ఆయగ్ను లనుగూర్చి చెప్పు నొకస్థళమున “తద్వ త్కిం చేమా 
ని భూతాని మనసా నంకల్పయ ని లేపా సేవ సా కృతిఖి “జంతువు 
లు వయేసంకల్చ్పము నాచరించునో అవియీ ఆయగ్నులకు స్వరూపము” 
అని వయిన వర్శ్మింపంబడినవివమయము స్పవ్టముగ నే బోధింపంబడుచున్న ది. 
మతీయొక స్ట స్థలమునందును “సర్వదా నర్వాణి భూతాని చిన్ఫంతి” 
“ఆయగ్నులు యిం ద్రియవృ త్తీరూపములే యగుటచే పీనిని సర్వజం 
తువులును నర్వ కాలమేలయందును కూర్చుకొనుచునే యున్నవి” అని 
యు నీనిషయ మే దృఢము చేయబడి యున్నది, ఇట్టిగురుతు లనేకము 
లుండుటచే నాయగ్నులు స్వతంత్రములే యని చెప్పుటయే యు_క్టియు క్ర 
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ము. కర్యప్రశరణమున నివి చెప్పబడిన వనుట యొక్కటియే కచా మో 
కు నాధారము! ఈలింగము పృకరణమునకంెకు బలవ త్ర్తరముం ప్రకరణ 

సంబంధమా త్ర మువలన వచ్చినసిక్రాంతమును బౌొధింపంగలదు, “శుితి 
లింగవాక్య ప్రకరణస్థానసమాఖ్యానాం సమవాయే పౌఠకజార్భలక మ 
రృవిప్రకర్తాత్ ” “కుతి (స్పష్టముగ విషయమును బోధింపంగలపద 
ము) గురుతు వాక్యము ప్రకరణము పాఠ క్రమము పేరు అనునివి యొ 

కుచో గూడెనేని వెనుకవెనుక్ నున్న వానికంకు ముందుముందుగ ను 
న్నవి బలవ శ్లరములగును” అని యీవిషయము పూరమోనూంసాళా 

( న్ర్రమునందు ప్ర కీటింపంబడి యున్నది, ప్ర కరణవు లింగమునకంకు 

వెనుక నున్నదియే కదా! కావున నిర్వివాదముగ నీయగ్నులు స్వతంత్ర 
ములే, 

అ-౩. పొ-8. సరొ-౪౫, 

అవతారిక; _ఈసిద్ధాంశేమును దృథపజుచుటకై రెండుసూ త్ర, 

ములచేం బూర్వపవీము ననువాదము చేయుచున్నాండు. 

౪0౦ ౫. పూర్వవికల్సః ప్రకఠ ణా ఏ. 

త్రి” యా మానసవల్ , ౩.3.౪%. 

తాత్పర్యము ౩=పైన చేయంబడిన సిద్ధాంతము యు_క్టియు క్ర 

మెసది కాదు, అ జ్రాహ్మాణమునంద మొట్టమొదట గరకు నంబంధిం 

చినయగ్ని చెప్పంబడియున్నాాండు, ఈ కొరణమువలన నీయగ్నులు గూడ 

త జృేదముళే కావలయును. ఒక వ్రకరణమున నొకవిమయమునుం. గూర్చి 

ఇెప్పుచు నట్టనడుమ. నాకస్మికముగ మజియొకవిషయమునుం గూర్చి 
చెప్పుట మెందై న గలదా ? «లింగము ప్రకరణమునకంకు బలవ_త్తర 

మనియు. దదనుసారముగ సిద్ధాంతము గాపింపవలయు ననియు, ఆది 

యగ్ని స్వాతం శ్ర ్యమునే ప్రకటించుదున్నడి. యనియు జెస్పియున్నాము 

కదా!” యనియెద చేమొ నినుము, నీవు చూవీన లింగమునకు బ్రుకరణ 

మును బౌధించుసామర్థ కిము లేదు. ఎ ట్లనిన; 



cl2 ద్రైవనూ త్రములు, ఆఅ.౨. పా.౨ నూ.రోో,. 

సావుర్థ ర్ట మనియు అన్యార్థదర్శన మనియు లింగము రెండువిధము 

లుం అందుకు క బ్బగత మనియు నర్థత్ర మనియు సామర్ల ర స్ట్రము కూడ 

రెండువిధములు. శోబ్దగత మనంగా శబ్ద _క్రివలన శొకవివయుమును జో 

ధించుశదడి, అపూర్వము లగు జేవతానామముల బోధించుమం త్రము 

లన్నియు సామాన్యముగ నీజాతిలో చేరిన వే, అర్థగత మనంగా నర్థముచే 
నొకవివయమును స్థిర పరుచునది. పదార్గసంఖ్యను డెలిసికొనుటకు నుప 

యోగించువచనొదులన్నియు నీజాతియందు జేరినవే, ఈరెండువిధము లుగ 
నర్జనిర్భ యనును గావించునదియే సామర్థ రి మనయుడును. ఈలింగము మొ 
త్రము స్వతంత్రము బకరణమును బాధింవగలుగును. మూరు పై యు 

దహారించినలింగము నీజతీలో జేరనేకవ్రు. అచ్చట న్వతం త్రము నగ్ను 
ల స్వాతంత్ర, ర్ధ్రమును చెలుపుళ క్రౌర్యము లెవిగ్టీయు లేవు కదా! మణియు 

నన్యార్థదర్శన మనంగా మటీయొక' వ చూణమునే స్థిరపరువయబడిన యర్థ 
మును " దృఢముచేయునది ఇదియు బ్ర బనోణబలముజే కొఠర్కొ_క్కసమయే 
మున బ్రకరణమును చాధింపవచ్చును కాని పృకృతలింగములుమా త్ర 

నూజాతిలో. గూడం జేరినవిగా. దోపలేదు. ఇచ్చట “అగ్నులు స్వతంత్ర 
ములు” అనువివయము మజీయొక్ష పృమాణముచే స్థిరపరుపంబడి యుండ 

లేదు కదా! ఇట్లుగాక వీని నీజాతిలో జేర్చినను మోసిద్ధాంతము నిలువదు. 
ఇవియు లింగములే కావునను సామర్థ సిరాపములు కాకపోవుటవలనను 
యిీరెండవజాతిలోం జేర్చంబడవచ్చును గాన యింతమా శ్రమున మోకు 
గలుగునువకార మెద్దియు లేదు, అన్యార్థదర్శనలింగములు సో తృరూపము 

గాంగూాడ నూండవచ్చును, బలవత్స్రమాణసిద్ధ మగువిమయమును దృఢ 
ముబేయుటకు న్తుతొయెనను జూలును కదా! ఇళ్లే వ్రకృలిలింగములును 
స్తుతిమా శ్రము 3 నవో మికు నుపయోగ ముండదు. న్తుతివాక్య ములు 
విధితో చేకవాక్ళిముే యగుటచేం బ్రకరణార్థమును మాతృ మే నుతింప 
గలవు కాని భీన్నార్గమును గాదు కదా! (= ట్రసటచే నీయస్ను లు బుద్ధిక 
ల్పిశములే మె యెనను ' క్రియతో సంబంధించునవియే కావలయును. ప్రకరణ 
మిక్లే బోధించుచున్నది కడా! 

కర్శకాండమున నిట్టిదృషప్టాంతము కలదు. మనోమయ మగువిష 
“ము కర రత సంజంధించు ననుటకు నిదర్శనముకలదు, దళ రాత్ర, మను 

యునో వర్ణ ంచునప్పుడు వేదము మొనసిక కి శ్రియ నొక్కచానో గర్యాం 

శ 
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గముగ నుప'దేశించి యున్నది, పడియవదినమునందు ప్రజాపతికై చేయం 
బడనలసినకర్మ్మ యొక్క_టి కలడు. అది సోమడానము, అందు భూమిని 
పొ త్ర ము గాను సము ద్రమును సోమరసము గాను భావింవనలయు నని 
శ్రుతి విధించుచున్నది. ఆప్పుడు చేయ నలసిన తక్కిన క్రియల నన్ని టిని 

మానసికములనుగాచే చేయవలయు నని బోధింపుచున్నది, ఈమానస 
కియలన్ని యుం గ ర్యాంగములే యని పూర్వమిమాంసాకారులు ని 

[లో nl 

యించి అయే యిచ్చట గూడ నగ్నిభధావవారూవపము లకు నీమానన క్రి 

యల గ ర్యాంగములనుగానే నిర్ణయించి తీరవలయును. 

౪౦౬. అతిదేశా చ్చ. 5. 3.౪౬, 

తాత్సర్యము స మటణీయు “వట్ గ్రింశత్సవహాస్తా యగు యో2 

రా _స్తేసా మేకైక వవ కొవా న్యావా నసౌ పూర్వళలి *ఈవెప్పం 

బడిన ముప్పదియాజు వేలయగ్ను లును పూజసీ యులే. వరిలో వృతివాం 

డును మొట్టమొదటివానితో నన్నివిధములలోను సమానుండే (మొట్ట 

మొదటివా(డు కర్మార్గమె చెప్పబడినయగ్ని)” ఆని కల్ఫికాగ్నులకును 

వా_స్తవాగ్నియొక్క ధర్మములే చెప్పబడి యున్నవి. కల్పితాగ్నియందు 

వా_స్తవాగ్నిధర్భము లతి చేశింప;బడి యున్నవి. సంబంధ మేమియు తేకు 

న్న నిట్లు చేయుటకు వీలు లేదుకదా ! కక్షతో నంబంధించుట యనునది 

తప్ప నితరవిధ మగుసంబంధము కూడ ఏనిక్రి (కల్చికవా స్తవాగ్నులకు) 

నుండుటకును ఏలు లేధు కడా! కావున దీనిని పట్టి చూచినను కల్పితా 

గ్నులు కర్మతో నంబంధించు ననుట దృఢ మగుచున్నది. 

సంగతి. =పూూ రాష్టీధికరణమునందు పరస్పర విరుద్ధధరములతో 

నేక ధ్యానము సంభనింపను కావున డదర్భమై 'జీవతాభేదము స్థావింపం 

బజెను. కాని బిచ్చటనూో శ్రీ మట్లు కాదు. పైన నిరూవింపం బడినహే 

తువులవలన కల్పితాగ్నులు నహతము కర్మమున జేరు నని కేల్పంబడి 

యున్నది, ఇచ్చట సరన్సరభిన్న ములుగా గాన వచ్చుచున్నను చేవత లభి 

న్నములే మైనవి; వూరాగధికరణయు_క్లి యంతగా మేలైనది కాదు, 
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914 బ్రహ్మనూ శ్రములు, అ= పా-౨ం సూ=రోనొం 

అ-౩. పొ-8. సూ=౪ ౭, 

అవతారిక;---అని యిట్లు ప్ర త్యుజాహరణనంగతితో వచ్చిన వూ 

రషపతుమును ఖండింవు చున్నాడు, 

౪౦౭+ ఏ ద్రవ తు నిన్హారణాత్ . 5. ౩, ౪౭ 

తాత్పర్యము; - ఈవూరస్గపకుము యు_క్తియు క్ల మైనది కాదు, 

కల్పితాగ్నులు న్వతంత్రములే యని క్రుతియే స్పష్టము చేయుచున్నది, 

“శ్రే మో లే విద్వాచిత వవ విద్యయా మై వైత ఏవం విద శ్చితా భ 

వంతి” “ఈయజ్ఞులు విద్యచేత మాత్ర మే కూర్చయుడునవి. ఈవిధ ముగ 

నివ్వం డెజుంగునో వానివిద్వచేత నే (ఉపాననచేత నే యవి కూర్చయడినవి 

యగును” అని యీవివయమును గూర్చి శ్రుతి చెప్పుచున్నది, కర్త్యనం 

బంధ మేసియు శే దని దీనిచే స్పష్ట మగుచున్నది సీదా |! 

౪౦౮. దర్శనా చ్చ, 8. 2, ౪9౮ 

తాత్ప్సర్యము:---మజియు నీవిషయనును నికూవించుటకై' లింగ 

ములు కల వని *లింగభూయసా ప్రత్ . 3, 5, రర? అనుస్థలమున నిది 
వణికే వివరించి యున్నాము. 

లద, పా-. సరా=౪క, 

ఆవ తారిక :---'“ఈరెండునూ త్రములయందును వెప్పంబడిన హే 

తువులు యు_క్రియు క్షములు కావు. ఆవిద్యోచిత ఏవి అను నవధారణ 
శ్రుతికాని “వవంవిద శ్చితొ భవంతో అని కల్పితాగ్నులకు వురువ సంబంధ 

మును తెల్పువాకర్టముగాని ప్రకీరణమును బాధింపనేరవు, అవధారణ కు 
తి బావ్యూసాధనములను కూడ నిపేదీంచి యుండవచ్చును ; *ఈకల్పితా 

గ్నుల నుపాసించుటకు (నేవించుటకు) విద్యకంకె నితర మగు సాధనము 
లేదు అని చెప్పవచ్చును. కదా! ఇక వాక్టంబును అన్యార్థదర్శనమే 
యగుటచే. బ్రమాణాంతరమువలన సిద్ధ మగుపదార్థమును గూర్చి చెప్ప 
వలసినదియే యగుటచే స్వతం త్రముగ గల్చితాగ్నులకు వచ్చుకర శేవత్వ 
మును నివారింపంజూలదు, లింగమునుంగూర్చి యిదివజు కే సవి _స్తరముగం 
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జెప్పియున్నాచు, ద్ర ట్లుండ నశేయాధారమును గైకొని ప్రకరణమును 
బాధింపబోవుచున్నా రు” అనిన జెప్పుచున్నాండు.. 

ఆ ౦౯, కు, త్యాదిబబియస్తా న చ్చ న చాధః 

౨. ౨. ౪క్కొ, 

తాక్సరక్టిము;_ కేవల ప్ర ప కరణము నౌక యించి '"మనళ్చిదాద్య 

గ్నులు స్వతంత్రములు కావ ప అని చెప్పుట యు కము కాదు. పె నుద 
హరింసంబడిన శోతిలింగవాక్యములు వ్రకరణమును బాధించి పాయి 
ప్రాయమును స్థిరము జేయును. శు తిల్ంగన్యూ శ్రమావిమర్శించి చూచిన 
వృకరణమునకరోకు శ్రు తిలింగవాకస్టములు మూడును బలవ త్తరములే 

కదా! అన్యార్థదర్శనము లగునవి యొకవిధి నవేథ్నీంచి యుంకుటచేం 

ఛ్రైకరణమును “చాధింపలేకున్నను యోాశ్ర్రు తిలింగాదులు బాధింపనచ్చు 

= విచారించిచూచిన వీసియందు విద్యు క్లేశ మున్నట్లు గానవచ్చుట 

లేవ కడా! ఇవి స్వతంత్రముగ నొకానొక భిన్నవిషయమును బోధిం 

చుచున్నవి యనుట స్పష్టముగ నున్నది. * *వచనాని త్వపూర్వు 
త్వాత్ ” అనున్యాయము ననుసరించి వీనియందు విధియొక్కటి కల 
దసియీ యూహీంసనలసి యున్న ది ఈకారణమువలన పీపియం చేయే 

యర్థము జఇెప్పయబడెనో చాసిజాసి నై యంగీకరింపవలయును, 

“విద్య్యాచిత ఏవి” అనునది క్ర్తి. ఇందు అవధారణము కలదు, 

కావున “మనక్సిదాద్యగ్నులు ఉపాననకై జెప్పంబడినవేకాని కర్మతో 

సంబంధించునవి కావు” అనుట స్పమవ్ష మగుచున్న ది ఇట్లు కాకున్న నొ 

యవభారణశు తికి బాధ కలుగవలసీ వచ్చును. “అది "ఛాహ్యార్థనిపేధ 

మును చేయుపనై. ప్రన_ర్తించె నంటిని కదా!” యనియెద వేమొ యది 

* ఈ వచ్చనాని కధార్యశ్వాత” ఆను న్యాయ మునకు ఆతిప్ర సిద్ధమై మలి 

యొక పృమాణము చెం 'జలియ(బడని చె యుండువిషయమాన శేవల శ తని మూ శ్రమే 

యాధథారము వేని కక్కిన లింగాదుల బాధించి సిద్టాంతమా( జేయవఆ యాను, గత 

మాణ మఫూర్వవిప యములను బోధించుట కై ప్రవ ్ థంచునదియే కదా!” 1అని యభఖి 

ప్రాయము. ఈన్యాయనఖ ననుసరించి వ సమాన క్రి య లున్న స్థల ములయం౦దు గూడ 

నిపూర్వార్థమాన చెప్పునప్పుడు విధిని కల్చింపవచ్చును. 
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సంభవింవదు. “విద్యాచితఃి అని కేవలవిద్ధను గృహించుటచేతనే 
కాహ్య్ధసాధనములు తొలగి పోయినవి ; విద్య చేత మాత్రమే యోనున 

శ్చిదాదష్టగ్నులు కూర్చబడవలయు నని తేలినది. ఇ ట్లుండ నిక నీవిమ 
యమును నిర్హయించుటనై. ప్రత్యేకముగా నవధారణ మేల ? ఈకారణ 
మువలన నాయవభారణముచే నిటేధింపంబడవలసిన యర్థము 'వేజుగనే 

యుండి తీరవలయు నని తోంచుచున్నది. మనశ్చిదాద్యగ్నుల సంపాదిం 
చుటకు బావ్య్వూసాధనములతోం బని లే దని తెలిసినను “ఈయగ్నులకు 
కర్యతో సంబంధ ముండునేమో” యనునంశయము ,ప్రకరణబలమున 
గలుగును. దళరా త్ర యాగమునందు గల మనోవయివిధానములను 

మి రేదృష్టాంతముగం. జూపీయున్నారు కజా ! కావున దానిని నినర్తింపం 
జేయుటయే యాయవధారణమునకు విషయ మసి నిర్హయింవవలసి యు 

న్నది. ఇఇట్లినిర్భయము లేకున్న నిరర్ధకముగ నీశ్రు తి బాధింపబడవలయును 
కడా! కావున శ్రుతిచే నగ్నిస్వాతంత) సము దృఢపరుపంబడెను, 

“సర్వా సర్వాణి భూతాని చిన్వంతి” అనునది లింగము. *మనళ్చి 
తాద్యగ్నులు సర్వకాలములయందు సంపాదింపంబడుచునే యుండును.” 

అని యీలింగము తెలుపుచున్నది. ఈకారణమునలన కామీశకీ బ్రా హణో 
పనిషత్తునఎదలి యొకానొకసందర్భమునందు నిర్మ యించినట్లు ఇచ్చటగూడ 
విద్యకు స్వ్వాతం శ్ర, మునే నిర్ణయింపవలయును. ఆయువనివత్తునం దోొకస్థ 
లమున వాక్సాణముల నగ్నులుగా నిరూకించి చెప్పీ వానియందు వర 

స్పరము హోనుమును జెప్పి “వలే అనంతే అమృతే ఆవాతీ జాం చ్చ 
స్వపం శృ సతతం జుహోతిో-ఈయావాతులు రెండును ఆద్యంతములు 
లేనివి, అమృతమయము లై నవి. వీనిని జాగ దవస్థయందును స్వప్నావస్థ 
యందును కూడ నర్భకాలములయందును పురువ్వుం డాచరించుచుజే 

యుండును, (వాక్ప్రాణములకు గలసంబంధ మిట్టిదియే "కావున సిట్లు 

చప్పంబడెనుఎ” అని యావోోమమునకు సాతత్యమును (అవిచ్చిన్నత్వ 
మును) శ్రుతి చెప్పుచున్నద్వి అచ్చట విద్యాస్వాతంత్ర ము కూడ సిర 
యింసంబడీ యున్నది. ఇచ్చట గూడ నికు నిర్ణయిం వంజడవల యును, 

ఆగ్ను లకు క్రీయానేంబరధ మే యుండునేని ఇట్లియవిచ్చిన్న త్వమును సంభ 

వింపదు. కర్మ ప్రయోగ మల్చకాలమునశే ముగియును కజా! "కావున 

సీలింగమునకు. గూడ నగ్ని స్వాతం త్ర సృమును స్థాపించు టయందు సాను 
క 
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రసము కలదు. “ఇది యర్లవాదము కాంగూడజా” అనియెదవే మొ 

వినుము. నిషయము శ్ర తీలింగాదులచే విస్పవ్టమున విశదము చేయంబడి 
యుండు నేని యప్పుడు .దానినింహార్చి సామానస్టముగ జేయంబడిన ప్రసా 

పము లగ్థ్ధవాదము లగును శాని యిచ్చట నట్లు కానేరదు, ఇచ్చట మన 
శ్వ తాద్భాగ్ను లనుగూర్చి స్పవ్దముగా వర్షించు శ్రుకిలింగా దులు తేవ్ర 

"కావున “కీవలపర్హనమును బట్టియే సర్వము నూహింపంబడవలసి యున్నది. 
ఈకారణమువలన నీలింగ మర్ధనినారకమే యగును కాని యర్థవాడము 

కానేరదు. ఈవిధముగనే “త ద్వ త్కిం చేమాని భూతాని మనసా సంక 

ల్పయంతి కేపూ మేవ సాక్ళతిక” అనులింగముకూడ  నర్భనిన్ధారకమే 

యగును. అదియు నితరశ్లు త్యామలచే నిదూపింపంబడకివిషయ మును 

గూర్చియే చెప్పుచున్నది కచా! కావున నీలింగములసానుర్భ స్రమువలనం 

గూడ నగ్నిస్వాఠం త్రమే స్పష్ట మగుచున్నది. 

ఇచే “ఏవం విజి” అని యగ్నులకు పుకువనంబంధ మును తెల్పు 

వాక్ళముకూడ సీవిషయముశే స్పష్టము చేయుచున్న ది. లింగములవలెనే 

యిదియు నన్వశు త్యాదస్టనిరూవిత ప చార్థమును ఇప్పునదియే కావున సార 

తంత్ర ్థిము కలదియే. -ఈకారణమువలన దీనియర్భమునుంగూడ యథా 

శ్రుతముగానే గ్రహింపవలయును. అట్టు గ్రహించిన నీమనశ్చిదాదుగ్ను 

లు ప్రత్యేక పురువసంబంధము కలవి యగుటచే స్పతంక్రములే యగును, 

కావున నెట్టు చూచినను అగ్నులు స్వతంత్ర ములే. 

అ=. పొ-౩3. సరా-౫ 0. 

అవతారిక == ఈఫివయణుూను నిర్ణయించుట క్రై మజీయొకి కార 

అఆఅమును ఆప్పుచున్నాండుం 

టప టో 

ం బంధాదిళష ప జ్లాంతర ౪౧౦. అనుబంభాదిభ్చి ప్రజ్ఞ 

కు స్ప ప్ర నే తదుక౦ 53, లశ వో అం 
గ్ గ 00% 

ఠి 

తొత్పర్యమువలాా మజియు నీవివ్యయమును నిర్ణయించుటకు నచణేక 

శ్వగువులు కలవు. ఎట్లాను ప్రకరణము నాశ యించుటకు పీలు లేదు. 

మనశ్లి దాదులనుగూర్చి జెప్పునప్ప్వుడు వేదము కన్యాంగముల నన్నింటిని 



318 బ్రవానూ శ్రీ ములు అ-కి, పాకి. నూ-ోం, 

మనోవ్యాపారములచేతనే కల్పించుచున్నది. “మన నై వాధీయంత మన 
సాచీయంత మననైవ గ్రవో అగృవ్యాంత మన సా _న్తువ న్యృన సాఒళం 
సన్య ర్క్ంచ యో సి కయ లే యత్కించ యజ్ఞియం కర్త మన 

నైవ శేషు తన నృనోమయేషు మనళ్చిత్చు నునోనుయు మేవ (క్రియ తే” 

“మనన్సుచేతే అధానము చేయవలయును, అగ్నుల గూర్చవపయును. 

పాత్రముల గృహింపనలయును. స్మోత్ర ముచేయవలయును ప్ర శంసింపవల 

యును, నుణీయు యజ్ఞమున తీదంగము లగుకర్త్మ లేవేని చేయంబడునో 
అవియన్ని యు మనోమయము లగు ఉమునశ్సి దాదొలవివయ నున మనోమ 
యములుగానే చేయంబడవలయునుో అనో మొదలగు వాక్యములయం దీ 

విషయము స్పష్టముగా నున్నది. ఈయగ్నులకు కర్త (సంబంధ ముండు 

శేని యిట్లు వెన్ప నక్కణిలేదు. అప్పుడు ఆధానాదులు పృత్యతుముగ నే 
యిం ద్రియములతో స సొచరింపబడవచ్చును కడా ! కావున నీయవయన 
ములు వ కల్పింపం బడిన వనియు నగ్ను లకును (క్రీియాసంబంధ మీాకార ౯ 

మువలన లేదనియు జెప్పి తీకవలయును, గట్లు లేకున్నను మతీణొ 

కవిధముగా వైన గ గృ,యాసంబంధ ముండవచ్చును? ఉద్దీథోషాసన గర్యాం 

గమును గూర్చు నధిరపంబడిీః నది యగుటచే ననిత్యముగ నై నను గర్శతో 
నంబంధించునట్లు -ఈయు పొసనయు సంబంధింపవచ్చును” ఆ అనియెద వే ము 

వినుము, ఇచ్చట నావివయమును దెల్బుశు తాదులెన్వియు లేను. ఇచ్చట 
నున్న విధానము లేక విధము భిన్నముగ నున్నది, ఇచ్చట ేనినై. న యొక 

కర్థాంగమును గైకొని “దీని నీనామముతో నుపాసింపవలయును"” 
అని చెప్పబడి యుండలేదు కదా! ప్రకరణారంభమున కర్తను విధించి యే 

యున్నను డానికి నంబంధింవనినునోవృత్తుల మాత్రమే గృహీంచి వాని 

యం దగ్నిత్వము నారోవించి మాత్రమే చహ్పుచున్నది కదా ! పురువ 

విద్ధ్హ్యయందువ లె యిజ్ఞావ: నరువముల నన్నింటిని గూడ నశ కల్పించి 

యున్నది కదా ! కావున నుద్దీభాద్యూుపానసలవలె నీయుపాసన క ర్యాంగో 
పాసనళకా చేరదు. కర తో నెట్లును సంబంధింవచేరదు. ఈకారణమువలన 

నగ్నులు స్వతంత్ర, శ ములే కావలయును, కీ ,యూసంబంధముండిన శ్రీ యాం 

గముల సల్పీంపచలసినపని లేదని యిదివమశే సిరూవించియున్నా ము. 
బశ అతిజీశాదులనలనగూడ నగ్నిస్వాళం త్రక్ఞిము నిర్ణయింపంబ 

డవచ్చును, * లేపా మేకై క వవ తావా నావా నసౌ పూర్యకిఅనుచా 

శ 
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కము ము ఖ్యాగ్ని పభావమును కల్సితాగ్ను లకు? పుచున్న ది కా! 

దీనిని పట్టియూచిన నివాక్సమునకు కర్యయం జాదరమే లేదని తెలియవ 
చ్చుచున్న దె, “కలదు” అనినచో పిరోధమువచ్చును. ముఖా్టిగ్ని శ్రి తా 
మయమైనది; మనళ్చిదాదులు జ్ఞానమయము లైనవి 'పైయతిచేక వాక్య 
కూ నకు “జ్ఞానమయము లగువమునళ్చి దాదులకుం గాడ గర్మ్శతో నంబం 

ధము కల ణు అనునభిప్రాయ ముండు నేని యషవ్వుడు కెండస్నులును సర్వ 
ఏీధముల సమొానములే కావలయును, యజ్ఞకర మునందు వతసమోన్ని 

జ ౪ Wye 
యేయీవిథ ముల నుపయోగింపంబడునో ఆయాఏథములతో జ్ఞానముయా 
గులు కూడ నుపయోగింపబడవలయును, ఇది నంభవింపదనుట సిర్వి 

వాదమే కదా ! సంభవీింపకపోయిన శ్రుతి య ప్రమాణము కావలసి 

వచ్చును. అనంభ వార్థమును పృకటించునది యగునేని కు తభ ప్రాయము 

నకు సార్ధకత్వ మెట్లు కలుగును? ఈశారణమువలన పై శ్రుతికి, గర్మ్మవిమ 
యమున ననాదరమే కల గని యంగీకరించి తీరవలయునుం ఇట్లు చెప్తూ 

టచే నలు బదియైదవనూశ్రమునం జెప్పంబడినవికల్పము కూడ _ ఖండింపం 

బడిన ట్రయినడి వికల్ప మనలా పసావింపంబడినపదార్థములలో చేని 
౧౧ లాలి వ 

తోనై నం గార్యని ర్వాహము కలుగునని సిరూపించుటయే కడా ! ఇచ్చట 

ముఖ్యాన్నితో గలుగుకార్థునిర్వావాము. నునోమయాన్నిత్ గలుగ 
దసి నీరాపించియే యున్నాము. “సామాన్యము లేకున్న నతిజేశము 

సంభవింవదు కావున ముఖ్యజ్ఞానముయాగ్నులకు సామాన్యముండవలయు 

ననియు అదియే కర్తాంగత్వ మనియు జెప్పితిమి కడా” యనియెడ వేమొ 
వీనుము, సామాన్య ముండవలయుననుట నిక యమే కాని యది క రాం 

గతయావ మెనదిగనే యుండవలయానని సియనుము కలదా ? మావక్న్ 

మున నది యగ్నీ కరూపమైనదియీ, కల్పింపంబడినను మనోమయాగ్ను 
లు కూడ నగ్ని శబ్ద నాచ్యములే కడా! ఈశారణనువలన నాశ్ర్రులి ముఖ్యా 

గ్నిధర్శముల గల్పి తాగ్నీ యం దతి జేకించుచున్న ది. కావున సీయకత్ చేశము 

కూడ వమూాపకషమునే దృఢ ముచెయును. కావున తేమజే మలతణములతో 

గూడిన ఆాండీల్యాదివిదస్టలు క_ర్మలకంయెను యితేరదు? లగునుపాసనలకం 

"బును ఎట్లు భిన్నములో అక్రై యామనకశ్చిరాద్యజ్ఞులును కర్యకంకు భిన్న 

ముఖే. కుగిలింగాణులు ప్రకరణమును కాధించునని మున్న ఇెస్పియు 
న్. 

న్నాముః 



320 బ్రహ్మానూత్రములు, ఆ-ఏ, పా-రి, నూ. 

కర్శకాండమునందును యిట్టిదృష్టాంతము 'లనేకములు కలవు, 

రాజనూయయాగ మును గూర్చి చెప్పునప్పుడు అవేవి యనునో₹క యిష్టీ 

వర్శింపంబడియున్న ది. దానిని వర్షించునప్పూడు “అవేష్టిని నమాఃడువర్ష్మ ము 
లవారు (బ హతీరత్రియవై వి శ్యులు) నాచరింపవచ్చును' అని చెప్పబడి 

యున్నది. వ కరణారంభమునోరాజనూయము క్షు త్రి యులచేం చేయంబడం 

దగినయిజ్ఞ యు” అని నిన్థారణ చేయంబడి యున్న దే. ఇట్లున్నను పూర్వ 
విామారినయందు “అ వేష్టి రాజసూయ ప్రకరణమున నున్నను దానికంకె 
భిన్న మయినది” అని సిదాంతేము చేయ: బడియున్నది. వర్ష త్రయ మునకు 
నాయిష్ట్రీయం దధికారము జెప్పంబడి యుండుటయే యీాసీద్దాంత మునకు 
హీతువ్ర* వర్శింపంబడి యున్నది, “ శృత్వశ్థాయా. మితి చేన్న వర్ణ తీయ 

నంయోగాత్ ” “ రాజ సూయార్థమయి చప్పణబడి యుండుటచే "సేరుష్షి 
తద్భిన్నములేక తదధికము కాదు” అనియెద వే మొ యది యు  కముకాదు. 
“ఆయిన్టీయందు వర్ష శత్ర్రయమునకు నధికారము కలదు" అనునూ త్రముచే 

నీవి మయము సిద్దాంతము చేయంబడియున్నదిం కావున ప్రళ్ళతీపమయ 
మునగూడ నిశ విజారింపవలయును 5; నునశ్చిదాదులు క ర్యాంగములు 

కావనియె సిద్దాంతము చేయనలయును. 

ఆంద, పొ, సూ-౫౧. 

అవ తారిక్; “దశ రాత త్రీయాగ మునందు మనోమయము లగు 

పదార్థములు చెప్పంబడే యాకర శే యంగములై యున్నట్లు ఇచ్చటి 

.మనోమయాగ్నులుకూడ కర్మ శే యంగభులు కావలయును,” అనుఫూ 
ర్వ్యవతు భాగ మోాసూశ్రమున ఖండిరపంబడుచున్న ది. 

అరా న సామాస్యా in ప్యుపల్టై రృత్యువ 

న్నా ల్ కాప తిః, 3. 3. ౫౧౫. 

తాత్సర్థము:---యజ్ఞాంగముః లగుమూనసవిధాన నులవళలె మనళ్చి 

దాదష్టన్నులు కర్గాంగములు కా నక్కణ లేదు. ప్ర క్వేకముగ స్పరుషూ 
ర్థరూప మగుస్వతంత్ర ఫలము లేనప్వుడు సూత్రమే యొకదానిని మటి 
యొక దానికి నయవిముగం గల్సింతు రనుట లోక ప్రసిద్ధము. పె నిరూ 
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పింపంబడినళ్టు త్యాదులవలన నీయగ్నులగు (అగ్ని యుపాసనకు) ప్ర క్యేక 
ఫలము కల దని సిద్దాంత మగుచున్నడి, నివృలముగ చేదియు విధింపం 
బడి యుండదు కదా! ఈకారణనునలన వీనికి యిశసరములతె నయజ్ఞాంగ 

నూనసవిధులకును సంబంధము లేదు. ఈ రెంటిస్లితియు నొక్క_విధముగచే 

యుండవలయు ననునియమము లేదు, “రెండోను మానసవిధు తేక దా!” 

అనియెదవేమొ. ఎట్టివదార్థముల కైనను వదియో యొకవిమయమునం 
గాంతపోలిక యుండవచ్చును. ఇంతమా త్ర మువలన పోలిక గలవి రెండును 

సరవిషయములయందు సమానములే కౌవలయు ననీ నియమించుటకు 
ఏలు కలదా ? 

చూడుము, “న వా వవ వవ మృత్యు ర్ట ఏవ ఏతస్మిన్ మండలే 
పురుషః, అగ్ని 3 $ మృత్యుః?” “ఈసూర్యమండలమున 'చేవురుముండు 
ప్ర కాళించుచున్నాండో వాండే మృత్యువు. అగ్నిహోత్రు జే మృత్యువు” 

ఆని ఆదిత్టవురుషూన్ని పురుషులయం దు మృత్య్వునాముము నమానము 

గనే యున్నను వారికి నంపూర్ణ మగుపోలిక గలుగుచున్నదా ? “అసౌ 

వావ లోకో గొత మాగ్ని స్త స్యాదికర్ణి వవ సమిత్” “ఓగాతముండా 

ఈద్యులోక మే యన్నీ; దానికి నూర్యుండే సమిధలు” అను వాక్థము 

మొక్క యర్లమును విచారించిన సమిధలు మొదలగువానిచే నగ్నికిని 

ద్యులోకమునకును పోలిక యున్నది గాని యింత మాత మున ద్యులోక 

మగ్ని యగుచున్నదా ! “వీ(డు పకువు” ఆఅనువాక్ళముయొక్క. యర్థ 

మును విమర్శించిన. బశువునకును పురుషునకును మూఢ త్వమునం బోలిక 

యున్నను అభేదముకలదా ? కావున నేదియా యొకధర్శ్మమున నిం 

చుకపోలిక యున్నను అంతమొాత్రమున స్వభావసిద్ధ మగువైమమ్యుము 

న్ంవదు. కావున నునక్చిదాద్యగ్నులు యజ్ఞాంగ మాననసవిధివంటివి “కా 

నక్కి లేదు 

౪౧౨, పరణ చ శబ్దన్యతాద్వి ఖ్యభూయస్త్వా 

తృనుబంధ 8. 53. 38. ౫౨, 

తాత్పర్యము: 2 వలీ రకు సృన్తుతీ ప్రకరణమునకుం బూర్యోత్త తేర 

ప్రకరణములయందు విద్యలే వర్దంపంబడీ యున్నవి కాని కర్త లు 
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కాను. ఉత్తర ప్రకరణమునందు “నిద్యయా త దారోహంతి యత 

నామా; పరాగతాః న తత్ర దణ్నీణా శజింలి నావిద్వాంస స్తపస్వినగో 

“ఏస్థల మున సర్వశామముయును పరిపూర్ణము లగునో అచ్చటికి శుపాన 

నులు గాని పోవరు, దవేణమొార్షము ననుసరించిన కర్షకులు గాని తపో 
వంతులుగాని యచ్చటికి బా కవరు.” ి అనువాక్ళనుచే కర నించాపూరగక 

ముగా విద్యను నుతించుచువి ద్భయే యీప్రశరణమునకు తాత్పర్యము” 
అనువిమయనును శ్రుతీ జబోధించుచున్న ది. పూర్వ నృకరణమునందును “స్టాక్ 

ఒమృుతో భవతి” “వాండు(ఉపాసకుడు)ము_క్లినగొందును అని నిద్యాఫల 
ము నభివర్లించుచు ప్రకరణము ముగియుటచేత చానికీని విద్యయే తాత్పర్య 
మని శేలుచున్నది. 1 ఇట్లు పూర్చో త్తర ప్రకరణములందు విద్యాపరములే 
మై యుండ నడును నాకసి సిక ముగ కర్త వ పృకరణ 'మెటనుండీ వచ్చును? 

ఈ కారణమువలనంగూడ వీనళ్చి దాద్యిప్న లు న్వతం త్రము లేఅగ్న సవ 
యవముల నధికముగ కల్పింపవలయు ననును ద్రేశముతో జెప్పంబడిన 

యుపాసన యే యగుటచే దీనికి నగ్ని సంబంధము క్రీలిగొను గాని ముణజియొ 
క కారణమున(గాదు. -ఈకారణమువలన పృన్తుతీ పశరణమునకు. గర్శను 

గూర్చి చెప్పవలయు ననునుద్దేశ మే లేదు. మనశ్చిదాద్యగ్నులు స్వతం 
శ్రీముతే, 

3 0. ఐకాత ధిక రణము, 

వివయ నంశయములుః ఈ రు ధికరణమున “ఆత త టేహవ్యణిరి 
కుడు” అనునివయము సిదాంతము వేయింబడును, ఇటు వేసినంగాని 

బంధ మో మొదులు సిద్ధింపను. "జేవాతిరి కుం డఉగునాత్ర లేకపోయిన 
యెడల వూరసకాండ  మెప్టోనిం గూర్చి ర రల బోధించును గ & 
త్తీర కొండ మెవ్వనింగూర్చి జ ఎ హోత తమును ప్ర పృదర్శించును ) ఎవి 

నూర్చి న్వర బ్రవాలోకవాపులల బృకిటించును ?! కావున నిర్వావాదముగ 
వీయుథిక రణ 'సూరంభించంబడవల? నదియే. “ ఈబివయము పూర్వమిా 
మాంసాశాస్ర్రమునం దె ౩ చెప్పబడెను కడా 1 అనిమెదవేము అది య 

థార్ధ మేం అయినను అచ్చట నీవీవయమును ఖా వ్య కారుడు చెప్పినే కాని 
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నూక కారుడు చెప్పలేదు. ఇచ్చట షం తము నూగ్ర కాదంటే యాష్నే 

వసమాభానములనో నీవివషమయమును నంస్థాపించుచుస్నాందుం ఇచ్చట 

నుండియే యాకర్షించి పూరమిమాంసాభామ్య కారుం డగుశ బరస్వ్వామి 
యచ్చట (వూస్తోవిామూంసాళా సారం మున) నీవివయము నభివ 

రించి యున్నా డు. -ఈ కారణ మువబన నే ఉపవర్తుండు పూర్వమిా 

నకాంసాశా న మునకు వాస్ట్రఖ్యాన ముల జేయుచు బే వూవ్యతిరి కాత, ను 

పర్మింపవలసి వచ్చినప్పుడు “ఈవిపయమును శారీరకమిోామూంసయందు 
(బవ వానూ తే త్రమునందు) పర్టి ౦"చెద నము అది యుపరమించెను, ఈకార 

కలన "దవయ నువళ కము విచారింపందగినదియీ. “ చేహాత్మ్మలకు 

భీదము కలదా? "పేజా ౫” యనుసంళ యము నిహారింపబడనలసినది యీ, 

సంగడిః = =ఈవపాదమున. మొ ట్రమొదటినుండియు నుపాసనలే 

వివారింపంబడుచు వచ్చెను ణా! ఆధు పాసనలకు బ్రహ్మా హూలోకప్రా ప్రియే 

ఫణ మగుటనలన ేవాభిన్ను ల డగునాత్మ యొక్క.(డు “శేకవోయన' నది 

సంభవింపదు కావున “అన్న జీవాభిన్నిండా కాయా?) యనుపివ 

యము ప్రస్తాపసంగతితొ. నీయధికరణమున వివారించంబడును. మజీయు 

బూ రార్ష్ఫకరణ మున “మనశ్చిదాదగ్నులు పురుషార్థ సాధనము లగుటచే 

స్వశం త్రీములుః ” అసి సిద్దాంతము చేయంబడీ యున్న ది. దానిపై కప్పు 

రువుం డనంగా నివ్వండు! “ఈయగ్ను 'లెవ్వనికి పలసాధనము లై యున్నవి” 

అని యాకాంత కలుగగా దానిని నివారించుటకై  ఈయధికరణ 

మూరంభ మైనది. 

అ.3 © పొ-ఏం 'సరా-౫3 ఈ 

అవతారిక: ఈవివయమును నిర్ణయించుట మొట్టమొదట 

నాశ్షేనము ననువాదము చేయుచున్నాడు. " ఆతేవవూర్వకముగ : వివరింపం 

బడిననే కదా శిమ్యులకు శా స్తార్గజ్ఞానము దృఢముగా కలుగుట! 

౪౧౩ ఏక ఆత్త నః వరకే భావాత్. ౩.3. ౫౩. 

తాత్పర్యము ఎ తోతాయతే వ నుతస్థు లీపిషయమున నీ క్రిందివిధ 

ముగ నభిప్రాయపడుచున్న్నా రు. పరలోక మనునది లేదు. అచ్చటికః బోవు 

టకై శ రీరవ్యతిరి క్షు కం డగునాత్ష్మయు లేడు. శరీరమే యాత్మ. పృథివష్ట 
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కేచోవాయువులు నాల్లు మాత్రమే భూతములు. ఈభూతములయందు 

బ్ర క్యేకముగ చైతన్యము లేకున్నను అన్నియు గలసినవ్వుడు కోలుగునుం 

మద్యము చేయుటకు సాధనము లగువడార్లములలో నొక్క_దానియండై 

నను ప్ర, ల్యేకముగా నుదళ_క్రి లేకున్నను వానిసంరౌరాగమువలనం గలు 
గునట్లు యీవై తన్యముకూడ భూత సం యోగమువలనం గలుగును. ఇదియే 
మన కనుభవములో నున్నజ్ఞానమునకు నుత్పత్సిప్రకారము, జ్ఞాన చై తన్య 

పదములు పర్యాయనామములే కదా! అభూతములయొక్క్ససం యోగము 
వలననే చేవాము జనించును ; జ్ఞానముకూడ నశ్రై జనించును కావున నది 
(జ్ఞానము) దేవాధర్శమే. ఈకారణమువలననే “నేను ఎజ్జ నివాడను”అను 
మొదలగు వ్యవహారములు శరీరమునకే నంబంధించుచున్న వి, శరీరమున 
కంటు భిన్నుం డగునాత్త్య యుండి యీవ్యవహారము లన్నియు నాతనిశే 
నంబంధించునేని యప్పుడు ఈప్రత్యత్ము భగ్న మగును, ఒకపాతృము 
లో జలము వై చియుంచిన నంతమా త్రమున జలగుణములు పా శ్రమునకు 

కలుగునా ? కావున నెట్లును, జేవాభిన్ను( డగునాత్మ లేడు. నుజీయు 
“నేను నడచుచున్నాను” అనునప్పుడు నడచునది జేవామే కాని తీద్భిన్న 
పదార్థము కాదు కదా! అవాంళ శ్రార్ధము చేవామే మైనయెడల నిది 
సరిపడును కాని కాకున్న నెట్లు యుక్త నుగును ? 

“ఈయాత్తీ పత్యముండుకాకున్న ను అనుమానముచే సాధింపంబడు 
ను” అనియెడవే మొ అదిబొత్తుగనేసంభవింపదు. ప్రత్యతుమున లేనిపదార్థ 
మనుమానము చే నెట్లు నిర్ణయింపఃదగియుండును? విచారించిన బ్రత్యతీ 
ముక్క_డియే వృమాణముగాని తక్కినవి కావు. “* జేళశకాలాదిరూపాణాం 
భేదాద్భిన్నానుళ_క్రిషు, భావానా మనుమానేన ఎప్రసిద్ధిరతిదుర్ల భా” 4 చ్రేన్ధ 
కాలాదిఫేదములతో ప్రాపంచికళ కులు తణతుణమునకు భేదింపుచుండును. 
ఈకారణమువలన 'నేదియో యొుకలకు ౧మునో కార్భమునో పట్టి చేయం 
బడు ననుమానమువలన వన్తుప్ర సిద్ధి తెలీయయబడు ననుట నంభవింపదు.” 
అని మహాత్సులుశెప్పియున్నారు. తనను చూచినతోడనే తన కాళ యమగు 
పదార్థమును స్పష్టము వేయంబడినలింగ మే (అనునూ న ప్ర మాణమునకు 

సాధనమగు హేతువే) బ్రట్లయిన నీక తక్కిన ప్రమాణనములనుంగూర్చి యేమి 
చెప్పవలయును ? శబ్బప్రమాణ మూరక్ న ప్రత్యతవిషయనుల జెప్పూనది. 
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అర్థాపత్త్ వునన్సునకుళహాడ విన్స్నష్టమునగ గోచరముగాని యతిపరోత విమ 
యమున్వ పృతిపాదించునదిం ఉపమాన ప్ర మాణమునుః గూర్చి విచారింప 

బోయిన దానిస్థితి యన్నింటికంకె కష్టతరము, ఆ సృమాణము నాచరించిన 
వొండు ఒకదోనిపోలికవ లనలగడా “మజియొకవ చోరమును గృహీంపవల 
యును ఆపోలిక నర్వసామ్యురూపమా ? తేక నే క చేశ సామ్యురూపమా ? 
(అనంగా ౩ వాండు మొట్ట్లముడట గ్ గ్రహీంచియున్న పదార్థమునక్షును గృ గ 

పాంపంబోవు పడార్థమునకును అన్ని విధే కులయందును పోలీకయుండు నా? 

లేక కొన్ని విధములలో మాత్రమే యుండునా?) సర్వసా మ్యురూపమైనచో 

పదార్థ'భేద మే సంభవింపదు; కావున నప్పుడు పమాణముతోనే పనిలేదు, 
తాని మూచినపదార్థమునకంయె భిన్న పదార్థము గృహించుటశే కదా 
వృమాణము సా శ్ర యుంచుట ! ఇట్లు క్రాక్ర సద యీకజేళ సామ్యరూవమే 

యగుజేని యప్పుడు నియమమే తేకపోవును. అన్ని పదార్థములకును వది 
యో యొకపివమయమున. బోలిక యుండనే యున్నది కదా! కావునః 
ద్రిత్యకుమే ప్రమాణము దానిచే నెజుంగబడలేదు కావున శరీరవ్యతి 

రిక్తుం డగునాత్మీ లేడు, 

కుభము కబుగుటకునుు అకుభము తొలంగసటకును బవాువిధశా 

రష్టముల నాచరించుట ఉచ్చా ససనిశ్వాసములు నుఖదుగిఖములు ఇచ్చా 

జ్వేపూదులు ఘుదలగునవియన్ని యు శరీరధర్మ ములే, ఆకృవాదులు మా 

త్రము వీసి నాత్మధర్శ్మములనుంగ జెప్పుచున్నారు. గాని అడి యు క్రీ 
యు కముగ నుండలేమ, అదియు చేహాంతర్భాగమున నున్నట్లు గాన 
వచ్చుచున్నవి ; "జీవా మున్నంతకాలమే యున్నవి కాని పిదప లేవు. 

వరెండుపదార్థములలో నొకటి యున్నప్పుడు మాత్రమే రెండవది కూడ 

నుండునో అడి లేనప్పుడు రెండవది కూడ నుండదా్ అవి ధర్మధర్వు లగుట 

వపృకద్టితుప్ర పృ సిద్ధము (భావాభావముల కాశ్సయ మెనది ధర దాని 

నాశృోయించి యుండునది ధర ర్శము). వేండిమ్ కాంతి "యను రెందుగుణము 

లుసో ఆగ్ని యున్న ప్పుడు మూత్రము యుందును; అది నళింపంగానే నళొం 

చును. ఇ ట్లగుటచే నవి యన్నిఫర. ములుగ సర్వజనుల చేతను పరిగణి పః 

బడుచున్న వి. ఇశ్తే ప న్తుతచేష్టాదులును (చేష్ట యనంగా. శుభము కలు 

గుటకు నశుభము. తోలయటకుం చేయయిడు వ్యాపారము) చేసా మున్న 

ప్రూడు మాత్రమే కానవచ్చుచున్నవ్వి అది. నశింపంగానే నళింపుచున్నవి' 
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కదా! ల ట్లగుటచే నివి నిస్సంశయముగ జీవాధర్థ్మములే. బేహాభిన్నాత్త 
యట్లును సీదింపం డని మున్నె సవరించి యున్నాను, 

య థి 

ఆఅ, పొం. సా-౫౪, 

అవతారిక ల్రట్టు వచ్చినవూర్వపతుమును ఖండింవుచుస్నా డు. 

2 వ్యతిరేక నైె్బానె ఫు విల“ న్న 

తూపలబ్దివత్ , 3: 3. ౫౪. 

తాత్సర్షము ఇట్లు చెప్పుట యు కము కాదు, జీవుడు చేవా 
ఫా టా —చి ) 

మూనకంకు భిన్ను€ డనియే యవళ్య మంగీకరించి తీరవలయును. ఆతడు 
ప్రత్పతముగ గానరాకున్న ను అనునూనముచే సిర్షయింపందగియు న్నా( 
డు. లోకమున సెన్వం డేకార్యకు నాచరించినను జానిఫలము ననుభ 
వించుచున్నా. డనుట ప్రత్వతేముగ నే యున్నది, ఒకడు తనచేతితో 
నొక వడార్థ మును శజుచిన నొపదార్థ మున శెంత దెబ్బ తగలునో ఆతని 

చేతికి 'హూడ నంత జెబ్బ తగులు ననుట ప్రత్యతేమెై యున్న ది, దెబ్బ 

సమానమే యైనను నుకునూర నుగునడ్వ్యామున కదియే యధభికము.?గ 
దోచును $ కఠినమైనదానికి నది గణనీయముగ నుండ దని తెలిసికొన 
వలయును, ఈకారణమువలన సల్ క్రియుకును పృతీఫల ముండవలయుట 

వళ్వక మగుటచే. బరలోక మావళస్థముగ నుండి తీరవలయునుం 
పురుషుడు పుట్టినప్పటి నుండియు నాొచరించు పుణ్య పాపముల కిచ్చట 
ఫలము ననుభవించుట లే దని యందబు నిబుంగుదురు. ఈకారణము 
వలన వానిఫలము ననుభవింపః జేయుటకై. శేనలనుఖాత్త్మ కము లగువుణ్యర్టి 
లోక్ములును దుఃఖాత్త్య్మక ము అగసనగళాదిలోకములును ఉండిలీరవల 

యును. “ఇట్లు చెవ్పనేల పుణ్యమునకు గీ గ్రియు పాపమునకు నపకీ రి 
యు ఫలములు కానవచ్చును ఇంతకంశు సికఫలముల గల్పింప నేల” 
అఫియెన వే వెం. వినుము, మనన్సునందు. స్టిరపడినఖానన తగినంత కార 

ణము తేక నఖివృషినె న నాళమువై న కొండ పసి యెలరు నెజుంగుదుర్న శయ ఇ... ర. + య 
సత్కా_ర్టునుల సంకల్సీంచువాల డెప్పటికీని అశకై నంకొల్నించుచుండును; 

దుష్కూ-రష్టముల నొాచరించువాండు నట్టిసంక్ల్చ్పముల నే కలిగియుండును, 
» 
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ఈరెండును తీగినసహా వాస మువలన నభివృద్ధి యగును, సత్సురువ నమా 
మము కలిగినచో సత్యా ర్య చింతే యు సువ్షసమాగమము కలిగినచో 
దుప్కూ_ర్య చింతే యు నభివృద్షినౌొందును. నిపరీతీనంసర్లము వలన త్యము 
నొందును. నత్ప్చంకల్పములు చుస్పంకల్ప ములుగాను, దముస్పంకల్పములు 
సక్స్ంకల్పములు గాను వమోరివోవును, ఇడి యొకవిధము. ఫలానుభవము 

వలవం౫హాడ నిట్లినృద్దిక్ీ యములు కలుగును. వవృ త్తి తియందుగాని ప్రవే 
శించిన ప్పుడు ఉజూనివలన లాభము గానంబకినచో సితరనృతుల నన్ని 6 
టిని వడలి పురుషుడు తబేకప సృ త్తి కలవాం డగు నట ప్రత్యవనిద్ధము. 
దుడిఖముకలిగినవో దానిని విడుచుననుటయు ప్రత్యత సిద్దమే, ఈ ప్రత్య 
తము నాత్ర యించి చూచిన వూణ్యాపాపములకు నుఖదుదీఖము- లే ఫలము 
అనుట స్పష్టమగుచున్నది, పు పు రసము నాచరింపవలయు ననుటయు పాస 

మును విదునవలయు ననుటయు మికు సమ్మతమే కడా! “కీ ర్రష్టప 
కీర్తులే ఫలము ₹ై నను పై విధమెల్ల సంభ వింపవచ్చును.” అనియెద 
వేము యట్లు కాదు. కొన్ని స్థలముల యందు కపటసనంచారమువలనం 

గహాడం గ్ ర్ కలుగుచున్నది. యథార్థ సంచారమువలనం గూడ నప 

కీ రి జనించుచున్నది, “లది పరుల యవివేకము. పరమార్లము లగు 
క్రీర్ర న్ట్పకీ రు రుజే పుణ్య పాపములకు ఫలములు” అనీయెద వేమొ యప 

డు నిర్ణయ మెట్లు కుదురును * మిందబుదడి  యగువాండు కొిపటసం 

చారమువలనం గలిగినకీ ర్రిసింహాడ యభథార్థికీ రినిగా భావించి తానును 
కపటసంవారమునం టే ప్రవ _రింవనచ్చును కదా! అప్పూడు కీ రినిసంపాదిం 
చుట రమే ప్రథాన మగుసుశొని నిష్మల్మ ల్యమనంచారము నొ శ్రయించుట 

ప ప, ధానము "కానేరదు, ఇంతియె గాదు, 'వీసీంచారము క కీ ర్రిని సలిగించునో 

తదియెల్ల నివ్కుల్య వషసంచార మే యని: కూడ భావింపంబడ వలసి వచ్చును, 

యథార్థనిమృ ల 'వేసంచారముకూడ. నొక్కొక్కస్థలమున నవకీ ర్రికర 
మగుచోండుటవలన సద్ యధర్శ మనియు ఫావింపంబడవలసీ దచ్చును, 

ఇ ట్లగుటచెే కీ ర్త ర్థిపకీ ర్తులనే పుణ్యపావఫలములనుంగా నిర్ణయించిన ధ-ర్రా 
ధర్మ నష్టివ సై కుడు రదు. “పవేకుల యనుభవమే ప్రమాణముగాని మంద 

బుద్దలంకు సుభ వము కాదు కదా! వవేకలకు మాత్ర, మీాధ రాధర్మవిభా 

గమ్ స్ప్టముగ నే “తెలియును అనీషముద వే మొ వా'కో స్వతంత్రులు. ః వారికి - 

నీయుప దేశ మేల ? ఉవజేశ మనునది మందబుద్ధుల నుద్ధరించకుకై. బుట్టే 

~*~ 



ట్ర హనూ త్రార్థ చంద్రిక = వ కా త్యాధిక రణము. 30. 329 

పరిచితములు అల్పములు, ఇ ట్లగుటచే పరిపూర్ణనుఖాత్మక మగు 
స్వర్షంబును అత్యంతదుఃఖాత్మ క నుగునరకంబును అనుమానప్ర, మూ 

ణఅమువే గల్పింపంబడినవి. “మోసిడాంతమును చూచిన సర్వమును 
కల్పితమా శ్రమే యని తోచుచున్నది. యథార్థస్థితికి నిది విరుద్ధమే 
యగునేమో” అవియెదవేమొ యట్లుకాదు. ప్రత్యవమువలె నను 
మానముకూడ _ వివయనిర్హయమునందు.  బ్రమాణమే. ఈవిషయ 
మును సవి_స్తరముగ దిగున నిరూపించెదము. మటియొకపత.మున సత్స్యి 

వృత్తిని లోకమున నెలకొల్పుటకై. లేనివానిని కల్పించుటయు నయు క్షము 
కాదు.లోకమును చెరచుసత్య్వమున కం కు ఇరుపనియసత్య మే ళతవిధముల 

మే లనుట సర్వవిదషశ్సమ్మతము. కావున పరలోకసిగాంత మెట్టును భిన్నము 

కాదు. ఈశరీర మోలోకమునం జే పూడ్పం-బడి యో దహింపంబడియో 
నించునుగావున నిది పరలోకనుఖదుఃఖముల ననుభవింవ లేకపోవుటచేం 

దదనుభనమునకై బేవాన్యతిరికాత్మ కల్సింపంబడవలయు ననుసిన్ధాంతం 

బును భగ్నము కాదు. 

ఈయాడ్మ్మ జ్లానరూపుం డనియే మాసిర్ధాంచము, జ్ఞానము భూతచ 

తుష్టయనువలన కలిగిన దనుట యయు కము. అది భూతములకు. గాని 

త్రత్సరిణామమునకు€ గాని నియతముగ సంబంధించియున్నగుణమే యగు 

జీని జేవా మున్నంకవణకు నశ్షే యుండవలసి వచ్చును ; భూతము 

లున్నంతవజుకుం గూడ నే యుండ సలసివచ్చును. “మదళ కి మదస్టీ 

కారణము లగువదార్థముయొక్క-_ పరిణామమునం జే కలుగుచున్నది 

కాని యేపదార్థములయందో లేదు కడా!” యనియెదవేమయొ. వినుము. 

ఇది సామాన్యశ క్తి కావున చైతన్యమువలె నియమముగ నుండవలసిన 

సని లేదు. “చైతన్యము కూడ నట్టిచే యల కాకూడదు” అనసియెద 

చీము. మోొమతమునందు నొల్లుభూతీ ములకం'కు నితర మగుపదార్థ మే 

లేదు కదా! వై తన్యంబును సర్వవ్యాపగ్ మగుటచే దానినే యవళ్ళ 

మాశ్ర్త్రయించి యుండవలయును. ఇట్టిది విశేవగసణమే యగును కదా ! 

విశేమగుణ మొకప్పుడు స్వా శ్రోయమును విడచు ననుటయు సంభవింపదు 
కదా! మదళ క్తి యిట్టిది కొద. అది సియతీముగం గొన్నిపదార్థముల 

యందు మాత్రమే యుండునది కాదు. కొన్నింటియం దధికముగను 

మజీకొన్నింటటియం దల్పముగను6 గూడ నది యుందును. ఈశారణను 
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వలన నిది తానం ము. దీనికి ఏిశేమగురాయునకువ తె నిత్యత్వ నుక 

ఆతేడు,. ఈ'మాపణవలన చైతన్యము భూతములను తీత్సరిణామ మగు 
కసా మునుల గూడ వికువగూండ దని కేలుచున్న ది, బది మాత్ర ము 

ప తన్చతుమునకు వికుద్దముం మృతి జెందినవిదపంహాడ జేవూాము కడు 

కాని చై తన్ణిము తేమకచా ! ఇ ట్లగుటచే నావై తనము భూతనము 
దాయమువలనం గలిగినది యగుటకు వీలు తేద మజీయు మద్యము 
నందు కదళ కి వతియకయవములోనుం గూడ నున్నట్లు యీజే 
నామునంనును చై శన్వము ప్రతియవయవమునందు నుండవలయు నను 
టు యనుమానసిద్ధ ము, "వీని నంగీకరించిన-చో నొక్క త్రా CME గట్రంబడిన 

యవనేకపకుబవతె నొక ( చేవామున నవేకచై చై లీన్నము లు౦డేవలసీ వచ్చును. 

అన్నియును స్వతంత్రములే కావునను ఒక డానియభి పాయమునో రెండవది 
యనువ శ్రింపవలయు ననునియమ మేదియు లేకపోఫుట చేతను, ఈజేసొ 
ము ఒక్కకార్షమునై నను చేయంజూలకుండవలయును, ఒకొవై తన్నను 
నడువవలయు ననిన ముజియుక్క..టి కూర్చుండ వలయు ననవచ్చును ; 

ఒక్కటి ఘజింపవలయు ననిన వమజీియొక్కటి యుపవసింపనలయు ననన 
చ్చును, ఇట్లుండ దేవా మెట్లు నియతములుగ గార్భు నుల నాచరింపంగ 
లుగను ? ఈహేతువుకు పట్టిదూచినను చై వై శన్యము భాత పరిణాముమున 
లన జనించినవ కాలంహాడదు, “అదియే (చైతన్యమే జననమరణళూన్యంబును 
సర్ప వ్యాపకంబు నె యాకాశము ఘటాదుల సొ శ్రే యించినట్లు చేవా 
ముల హా, కయించునేని యప్పూ డిట్టివై పమ మేదీయునుండదు, మూసీ 
ద్ధాంత ముదిరే అది ౪ కుట్టుంగి. సుతీరముక "హీకువును వినుము 
“ద్ర వాజ్ఞానములక్రు “వన్వయను ( చేహామున్న ష్రూడు జ్ఞానముండుట లేక 

Cu 

జ్ 

rm 

* అన్వయకమా.వ్వతి రే కము. 

శ్ర ర్యతమైదములన్వహూపము మున్నే (అ-౧. పౌ౧.నూ. 3, ఇ వివరింపంబడియు 
న్నది, అనుమాన పక్షూణమును వివరించునప్పుడు హౌకు సాధ్య ముల స్వరూపము వర్ణి oష 

వ బడినది హీకుజే లింగ మనియు జెప్ప(బడినది. హేతు వున్న స్థలమున సాధ్య ముండ 
వశయు ననియు అనియే వ్యాపి యనియు రజ్ఞానమే యనునితికి సాధన మనియు 
వరి ౦పలబడెను, 

ఈవ్యా ప్రీ పీ సామాన్య ను౫ రెండువిధమ లై యున్న ది, అన్వయవ్యా ప్రి పీ యనియు 
వ్యతిరేకవ్యా ప్రి పి యని చుం జెప్పంబడుచున్నది. అన్వయవ్యా ప్రి యనా “చాత్ర 
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జ్జున ముస్న వడు ేవా ముండుట) కలదు కావున బానీకీ *ధర్మధరి, భా 

వేము చెప్పబడెను. ” అనియెద చే మొ అంతీమాత్ర, ము చాలదూ. వ్యతి 

శేకము (వాము తేనప్పుడు జానము లేకుండుట) కూడ నుండిననే గాని 

వీపు యు సిద్ధాంతము కాచేరదు, ప్కృన్నుకో ముననన్న వో యిీాన్వతి చేకము 

సంశయము? నున్న ది. నురణానంగర మున నీ బేహూమును విడిచి ఛౌ తొనష్టిము 
మంకీయొక స్థలమునకు. జోయిననసు బోవట్భ్చును గజా ! ఈయభి పాయను 

సళ్వము శాక్ కపోసిండుు సంళయము మ్యత్తము కలుగుటకు నది కాకము 

కలడు కదా! బ్రంతమా త్ర మైనను ఆన నతి శేకనును జగము చేయుటను 

జూలును, కావున నెట్లును జ్ఞానము భూవజన్వుము దానే దు, టీనా 

వీజేషము మోామతీమున జ్ఞానమునకుస్వరయా ప మేది? భూసచగువ్నయ మే? 

చీక తదన్వవూ 1 భూతచ తున్టంయమునః ౧కు నన్యమగుపనాగ్థ: సం yr 

మశమున లేదు. ఇ ట్లగుటవే నిర్వి వాదముగ భూశిజ్ఞానములకు నభీదము నే 
యంగీకరింపనలయును. అట్లు ₹ చేసిన ప్నోధము వచ్చును. భఘభూవముటు 

తమ్ము తామే తెలిసికొనుచున్న పనవలసీ వచ్చును. ఇది ప్రశ్యత పరు 

ద్ధముం భూతగుణము లగురూపాదు లచేతనము లనియు ద్ఞానసుచే తేల్రిసి 

కొనయబడుచున్న వనియు నందబకును తెలినినవిమయ మీ. చై చైగవష్లైము! స్య 

ప్రకాశ మగుటచే నది మూతము తేన్ను దాను. తెలినీకొ సపచ్చును. 
రండవ వేతన మున్న దనుటయు విచారం దినచో నువు వాగును. ప యా 
శ్వ చేతనమునకంకు పృకాళక చేతన గన మగుట గాని నతు మగు 

టకుం గాని వీలు తేషు, అధిక మైనచో “దానిని ప్రశాశింపం జేయుటకు 
నంతకంకె నధీకమైనడి ముజీయొక్కు ౨ నీలి కావలయును" అని యాగీ వము 

వచ్చుటకు సీ లుండుటబే సనవస్థాదోవము వచ్చును. రెండును చేతిన 

వుండునప్పుడు సాధ్యమున్న ది” పటా వ్యతి రేకవ్యా ఫ్రీ “సాధ్యము లేనప్పుడు హే 
తువు లేదు అనుట. పొగను చూచి యనుమానప మాణణూ శు నక్ని నూహించు 

నప డీరండువ్యాప్తులును కలవు. పొగయున్న స్టలన్వాన నపశ్య ములగ, నగ్ని ముండును) 

అగ్ని లేకున్న పొగ యుండదు. ఈెరం "జ్ర అన్వయవ్యత జీర ము. అనికూడ సెప్పుండును. 

హీతుసాధ్యములు "కాకున్నను ఏసదార్గమా అనను పరస్పరమూ విడువ కుండినప్పుడు 

గాడ నీపదముల సే వ్యవహరింతురు. 

శ ధర్మ ధర్మి భాపమాజధర్మమనం౫* గుణము, ఫర్మ్ యనగా బాగుంహోలం కలది. 

వీనిపర సర సం బంధ థర థర్తి భావము. 



ఫలై2 బ్రహ్మసూత్రములు, అ-5 ప్రా=మి నూర, 

ముఠే కావున వానిలో భేదమును నిరూవించుటకును వీ లుండదు, ఈకా 
రణములవలన వై తన్యముమొ త్రము స్వ ప్రకాశము కానచ్చును. మామ 

త్రము నాశ్రయించిన జడములు కూడ నట్టివే కావలసివచ్చుటచే ప్రత్యతు 
విరోధము దుక్ని వారము. పై నిరూపణ ననుసరించి చై తీన్టమునకు తప్పు 
తక్కినయేపడార్థమున కైనను తనయందు వృత్తి (అనగా తానుచేయు 
కార్యమునకు తానే కర్తగా గర్యగాం గూడ నుండుట) సంభవింపదు, 

విచారించిచూచిన చై చై తన్యమునకు ? గలస్వ ప్ర కాళత్వంబును వృత్తికాదు; 
స్వరూపమే, అదియే చైతన్యము కావున "డానికి స్వభావముగ నన్నియు 
జెలియుచుండును. ఈకారణమువలన నెంత నేర్పరియెనను తనభు జముల ప్రై 
తానుకూర్చుండనేరనట్లు అగ్ని తనయువ్షన్వభాపముచేం దన్ను కాల్చ 
నీరనట్లు భూతధర్శ మగునేని యీహైతన్యంబును భూతభౌతికముల 

గ్రహింపనేరదు. “భూతజ్ఞానములు కార్య కారణములు. మట్టికుండలకువలె 

వానికి భేదా భేదములు రెండు నుండవచ్చును. ఈమతము మోకును స్స్ 

తమే, ఇ ట్లయిన భదమువలన గర్శక రృత్వథావంబును అభేదమువలన 
నై_కరింబును కలుగవచ్చును” అనియెద వేము యట్లు కాదు. మోనుత 
మున భేదము పారమార్థికమా ? లేక నపారనూర్థికమూ ? పారమార్థిక 

మైనచో భూతచతుష్టయ ములకంకు నధికముగ వే దవపదారము నంగీ 
కరింవవలసి వచ్చును. అపారమార్థిక మైనచో వెనుకటిదోవము లన్ని యు 
వచ్చును, “ఇట్లు చెప్పనేల మారను బ్ర హ్మాములకు నభేద మే పారమార్థిక 

మైనను ఆ పారమార్థిక మగుభేదము Ey యించి కూడ వ్యవహారము 

చేయుచున్నా రుక దా!” అనియెదవేమొ వినోము. అచ్చట జీవ్రనకు *బాధ 
కలదు. విచారించిన జీవబ్రవ్యాళేదము సిద్ధింపదు, ఈకారణమువలన నది 
ఛ్రాంతిమా త్రకల్సిత మగును; డనోదయముకాంగానే తొలంగివోవును, ఇట్ల 

గుటచే భ్రాంతిగల వారిని గూర్చి యట్టివవహారము నౌచరింపవచ్చును, జ్ఞాన 

జేయభద మనిననో యట్టిది కాదు, జ్ఞానము వదార్థముల నెజుంగు నను 

విషయ వెముకష్టుడు బాధింపంబడు ననుటకు ఏలు ే దు. “మూరు పరమా 

స్థితిని వర్షించునప్తూడు జైయాభావము._ చెప్పుచున్నారు కడా! అప్పూడు 

* బాభ, = లోకమున ధ్యంసమనియ బాధయనియు నాళము రెండువిధ 

ములు. భుటాదులను శాష్టాదులతో మోది చూర్లము గావించుట ధ్వంసము; త్రాటిని 

జూచి సర్బమని భాంతి జెందునప్పుడం వి వేఠశముచే దానిని తొఅయగించుట బాధ, . 
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జ్ఞానము చేనిని తెలిసికొనును” అనియెద చేచెం యప్పుడు నీ నన్నట్లు జ్ఞాన 
మునకు విషయ ముండ దనుట సత్యమే కాని తెలిసికొనుసామర్థ్యముమోా 

త్రము వోవదు;ీజ్ఞానము యితరప దార్థములం జలిసిఫొనును అనునియను 

మునకుమా త్ర, మెప్పటికిని బాధకలుగదు. ఈకారణమువలన జ్ఞానజ్ఞేయసం 

బంధము ఛ్రాంతికల్పితము కానేరదు. ఆజ్ఞానము పదార్థము లున్నప్పుడు 
పడార్థములజూచును; లేనప్పూడు కేవలస్వస్వరూపము: నుజూచునుం ద్భశ్ది 

ములున్నను లేకున్నను దృష్టికిమాత్ర మెప్పటికీని లోవము -లేదుకదా! కా 
వున నీవిషవయమున సీపారమార్థిక భేదము కలదనుట యు-క్షముకాదు, ఆత్మ 

భిన్న పదార్థములు అవిద్యాకల్పితములే యగుటచే మామతీమున జ్ఞానజ్లేయ 
సంబంధంబును జ్ఞానమునకు, థైయ ప్ర కాళ మునండు గలక_రృత్వంబును 

భేదంబును కల్పి తములగునుగాని సర్భంబును యథార్థ మే యగుటచే మా 

తమున నట్లు కానేరదు. వముజియు మోకు: బృత్యత ముక్క.టీయే వ్రృమా 

అము కావున మోమతీమున ననిర్వచనీయత్వవాదముకూడం గుదురదుం 
మిరు యథాదృష్టముగ 'భేదాభేదముల సత్యములుగ నంగీకరింపవలసిన 

వారే కదా! కావున నిప్పటినిరూపణవలనం గూడ జ్ఞానము భూతజనష్థము 

కానేరదు. ఇ ట్రగుటచేత నే జ్ఞానము భూత భౌతికములకలళు భిన్నము,* 

జ్ఞానమే మామతీమున నాత్రగావున నాయన బేహమునకంకె భిన్ను“ 
డు. సర్వసాఖీగ నుండవలనీన వాడు కావున నిత్యుడు. సావీయగువాండు 
ఉత్స _త్తిస్టితప్రళయములకుం గూడ సాటీగా నుండనలయును గావున ఆస 
రష్టకాలములయందు నంత్కు. బూర్వమునను పరమునను కూడ నుండి 

తీరవలయును కడా! కావున నీవివిధానుమానములచే జేవావ్యతిరికాత్య 

సిద్ధించెను. 

ఇక అస్నచ్భ్చశ్రార్థమునుంగూర్చి తెలిసినవాదంబును యు క్రియుక్త 
ము కానేరదు. దేవానై తనములకు భేదము లేకున్న కేగాని యావాదము 
చెల్ల దు. ఇది (జేవాశై తన్యము నొక్కటి యగుట విరుద్దనుని పూర్వ మున 
చే నిరూకింపంబడెను. మజియు పీచారించినచో నస్త చ్భబ్దార్థము దేహభిన్న 
పదార్థమే యని కేలుచున్నది. లోకమున బురుషండు తేనకంశు భిన్న ము 
లగుగ్భృపోదులనుంగూర్చి “ఇది నాయిల్లు, ఇది నాధనము. ఏండు నాపు 

త్రుండు” అని వ్యవవారించుచున్నాండు; “ఇది నాజేవాము. ఇది నొకాలుం 

ఇది. నాచెయ్యి” అనియు వ్యవహారించుచున్నాండు._ ఈవ్యవవోరసామ్యు 



334 బ్రవ్మానూ త్రములు, ఆత, పూరి నూ=ోళీ, 

మును పట్టిచూచిన పురువగృహములకు భేద మెట్లు కలదో అశ్లు చేవా 
మునకు నస సృచృష్రార్థమునకుం గూడ భేద ముండవలయు నని తోంచుచు 
న్నది. ఇది జూగ, డనుభదము, సగిప్ప మునందును ఈజేవాము శయనము 
పై చేష్టలు దక్కే పరుండియున్న ను వమజీయొక జేవాము. గలుగుటయు 
చానిరకుం దాత్శాభిమాన ము ౦కుటయూు గననచ్చుచున్నది. పురుషు 

డొక్కందే యయనుటలో నిన సరికి వివానము బేదు కడా | ఒక్క. పుగువునకు 

నిట్టియభిమానభేదము గానవచ్చుచుండుటచే_ చేవాముసకం'టు నాతండు 
భిన్నుండే యని వెప్పపలసీ యుస్న ది. స్వప్న పుగుషుఃడు శు భిన్నుం డనినచో 

“చేను రాత్రి కలయంటీినిిఅనుజా గ దనుభవమునను విరోధము వచ్చును. 

ఒకఃడు చూచినదాసి సని మజీయొక కడు స స్శరించుననొట యు క్రియు కము 

కానేరదు కడా! కావున స్వప్పావస్థను పట్టి చూచినను జేహోక్ట క్ర భేదమే 
సిదాంత ముగు? చున్నది. మజేయు యొాగులు తనుమనోబలముచే నొక్క 

మాజే యనేక చేవాముల సనిర్హించుచున్నారు;. వాసియం జెల్ల నభిమాన 
ముతో ప్రవర్రింపుచున్నారు. ఈదృష్రాంతముచేతను స్వప్న దృష్టాంత 

ముచేతను వలె విషయము నిర్హయింపవలసి యున్న ది. ఈకారణమువలన 

నస్మచ్చబ్దము జేవాభిన్నమగువచార్థమే బోధించునుం అది ళరీరమునే 

బోధించు ననుతలంపు భాంతి. జేహాత త భేదజ్ఞానము 'లేకుండుటచే వాని 

నేకముగ భావించి “నేను ఎజ్జసివాడను.నడుచుచున్నాను” అని జేహేంద్రి 
యధర్శ ముల నాత్మ యం ర ారోపించుచున్నా రు. ఇంతమా శ్ర మేగానే 

యిందు యథార్థ స్టీ ర యేమియు లేదు. వుణియు “ జేహాన్దయముచే జై జెత 
నము చేవాధర్, ము” అనుపతు మిడివటికే ఖండీంపబడెను కావున 
“సర్వవిధముల నాత్మ 'చవాభిన్నుండే. 

చైతన్య మెట్టు జేహాభిన్న మో అకే చైతన్యధర్శ్య ము లగుప్రాణ 

చేప్తాదులుకూడ జేహధర్త, ములు కాజేరవు. వానికిగూడ జేవోన్వయ 
ముండుటయీ కడా ! జేవాధర, త్యమునో కలిగింపవలయును. అది యిది 

వజకే ఖండింప[బడెను, చేవ క న్న్న డుండునవి కావున దేవాధర్డ ము 

లసి సిళ్చయించినచో చేవాషు న్నృషుడు కూడ లేతు కావున చేవాధర, 

ములు కా వని యేల నిశ్చయింపరొదో తెలియకున్నది. చేవాము నుత 

జెందినను కాల్పయటడునంతవజకు చెవారూవాదులు మాత్ర వున్నవి కాని 

.స్రైగచేష్తాదులు మృతి జెందిన వీదప లేవు కిజా! ఇప్పాడు దేవాధర్హ్మము 



వ అ . నా గు ల ను హ్మ్థసూత్రార్థచం డ్రిక - ఐకాత్వ్యాధికరణము. 90, 395 

లెనో యగునో కొంచము సివారింసుకు ? మతీనుకనిశేవము. వది యే 

న న్గువునకు స్వాభావిక ఇర మె యుండునో" యని శోనకును వరులకును 

గూడ గోచర మగుచుండును. చెహవాపివయమాను గూర్చి విచారించిన 

రూపాదు లిట్లు ప,నతములై యున్నవి కాని యిచ్భా్వేపాదులు 

లేవు, ద్రష్రూడు జహధర, వుం తేపి కుపునో కొంజము సీచారింపుకుం 

సొవాచర్వము కళ్ రి వంకమాక్రముననే క ధరి భావము గలుగ జీరడు 

గణా! రాత్రు లఅయందటు దీప ముండి ఇన్ల 'పదార్థజ్ఞానము కలుగదు, 

ఇంతమ్మొా స్తమున జ్ఞానన ను పపధర్హ, నిస వరా? ఈశాగల్తే ప పుబవనలన నిచ్బా 

జపాదులు చేసాధర Hap ఈమ కానేరవ్తు ఆవీపమైన, కు పజాలరజూనముానగు 
ళో ka 

కొంత యుప యోగకర మను గాని చై శన్యమన క బీనా. మెంతమా 
త మైన నుపయోగించునట్లు దోపలేదు. స్వహ్నావస్థయం దీ బేహము లేకు 
సను సర్ గ్రర్థవ్యవహారములు ను జపసుచుసే యున్నవి స్తా! కావున జె భీ 

rn భా 

న మెట్లును చేహభిన్న మే, ఆక్ష చేహోతిరి పండే, 

“ర్స్ యీవివయవము. నంగయును మూ రనుమూనము నా శ్ 

యించి సెస్టాం మా వేసితిరి. మొట్టమొదట నగి ప్ర మాణమే కాదు,” 

అసియెద 'ష పినుము. ఈవాగ పం స సరయు కక దు కానేరదు. “ఆసు 
జ వ 

మా వాపులు స్కసాణసులు కాన్స్  అంటీపి కదా? ఈని దాండీ మునకు 

పీకు సాధార మేది? పృత్వు మనూ తేక ముతియొ! ప పమాణమా? సీమనవు] 

న రెండవ ప్రమాణము చేదు కాన ప నిర్హయు నకుల గూడ బ తర 

మే క్ర మాం న ని తీర వలయును, నడు" సు యి సి సి మునకు న“భారమే 

జీదు. "ప కక నానలా దమెదుట మున్ను వపా ముమును ముాచిగాని వఏనిగాని 

స్పృతించ గానీ మూ రంగాని ఉవ్వ్యానంచిగాని యెంకంగుట. ద్సిపలన 

పదార్థములు వూ త్ మే నదుము అస ను TE “ఈపడార్థము అన్ని కా 

బి ముంబయందు ని సళ్లు యు ఏమన ౩” అమ హుదలగపివ లరుములు గోచర 

ములు కా సేరపు, అపి! బార ముంనకు గోచ యులు అజాడలసీనని రమే కదా! 

శపుంకీ రు అనునదాన ములు ము. గలం. గామా నం ఫఘుటాదులవ గ 

గోచర వపనునద కాదు సదా! కాము స నీ కష్టతు అ లీకున ను అన్వు ప్రవ మా 

ముల నంగీకరించియీ తీఠకవలయును, ఇట్లు చేయళపోయినవో మి'పల 

నసర్జ్ యును వాటీల్లు ను, పదా మణగు వ “రు. లో, మున జ్ఞానవంతేంసి 

బడిని య జ్ఞాన ఏంతెంల ౫ నుప దిక్ బు ము చున్నారు ఇగ శేయవలయి 



986 ణి హూసూత్రములు, ఆ5ం వా-౨౫% నూర. 

ననుట మీకును నమ్మకమే కడా ! మోమతమున మూత్ర వి 

ఈవిషయము (అనంగా పనికి జ్ఞానము కలదా? లేదా? యగ 

శేవల వత్యవమునకు గోచర మగునది కాడు, జ్ఞానాజ్ఞానవ 

పదార్థములవలె గానరావు. శబ్దమువలె వినరావ్వు వాని£ 

చర్యలచేతను మాత్రమే యయరాహింపందగి యుండును, అడ్ 

నము. ఇది మోకు 'సమ్షత ము కాడు. కావున మోమతము 

చూచిన జ్ఞానియా ? 'యజ్ఞాని నియా? యనువిచారము లేకరె 

వాని కెల్ల నుపచేశము చేయుచుండవలసి వచ్చును. ఇ్రప్పూః 

లకు. గలయాధికథ్ట మేమి? మజియు జ్ఞానకూన్య మగుపశు. 

హితము బది యహితము” యని విచారించి లేతపచ్చికగల' 
వివారించును; బురద ముం౦డ్లు మొదలగునవి యున్న న్షలమ 

చును. నీకు నిదియు సంభవింపదు. హితాహికనిర్ణయ మనుః! 
కొలుగునుగాని ప్రత్యశు మువలన( గలుగదు. కదా! కావున న 

నాశ్రయించినవాండు పశువునకం కు పకువు, ఇదియునుగాక్ ' 

కాం బమాణము శాకపోవుటచే ఒకవీషయమును నూ! 

ఇప్పుటయే నంభవించదు. ఆహా! నా స్పికమత మేమిమతము: 
న్మము లేకున్న లేకవోయెనుగాని యిీజన్మ్యమునం చే మా 
గాడ నవకాళ మొసంగనిమవోనరక ము ప్రా_్తించినది. ప్రవ 

నముకూడ ననుమానగమ్యామగుటచే నారిమకేమున నుం 

లేదు గావున సంచారాభావరూప మగుదురవస్థ ప్రాప్తించిన 

కావున నిర్వివాదముగ నన్ఫుప్ర వ మాణములనంగీకరిం: 
పృతష్టతే. మిదివటి కే యంగీకరింపంబడిను. అను మానము 

చేప్పంబడినదోవము “ శీర కాలభేదములవలన లింగము భేది! 
టయే గదా ఈవివషయమును నిర్ణయించుటయందుగాని త 
చుటయందుగాని పృతీష్టిక్ మున నధ కారము తేకవోవుటచే క 
చెల్లదు, మజియు' సట్టైభేద మొ కానొక స్థలమున లీగిన డాబ 

తరమే నిర్హ యించును. ఈకారణమువలనేను సర్యవిషయము 

ముచేతణీ నిర్ణ యింపంబడవలయుటచేతను చి త్తవ్యాపార వ 

మాన్య ముగుననుమాన మేయశసటచేతను అనుమాన పమాః 

పవలయును, సరర్టపసామూాన్యమువలనంగాని యేకచేళసాము 
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నావి యువపనూాన పనూాూణము సిద్దింవకగ పోయినను బవాంసర్మ నావవా 

నష్టమువలన సిద్ధించును గావున  చడానిని డ్య నంగీకరింవ వల 

యును. ఏరెండుపదాగ్భములు పఠనము బహు నిమయముల 

యందు సమూనములై యుండునో వానిని పరస్పోోపనూనముచే గృహీం 
పవచ్చును ళా! మిగుల నపరోతు మగుపడాన్థ మును ఇప్పునదియీ 

యైనను ప్రన్తుతసందర్భమునకు నత్యావశ్యక సుసుదాని జెప్యునదిగాన్రన 
నర్జాప తీయు నంగీకార్భమే కొవున నిందు విడున దగిన దెగ్గియు లేను. 

క్రావ్రన ప్రశ్యతనోచరుండు కాకున్నను ఆత్త యనునూనామలకు నోచ 
రుద్ర యున్నా ప్రాణవేస్తాదులును ఆకనిథర, ములే, 

a. మున! నారాల 

౩౧. అంగావబద్దా థక రణము, 

వివయసంశో యములు:---సపూ రా రణము ణో ప సంగాగతము 

ఎ నవిచారములు ముగెవినవ, నుణ గుణ పసం విహార చూరం'భ్ 

మగుచున్న ది. కోదను'న నవ్చటచ్చట న ద్ర థాడ్ టై క ర్యాంయుమున నాశ ముంచి 

విధింప: బడిన యు పొననబు కను 'సేంశారోము: న్ వాలము గా నుపాసింపన 

అయు ననియు ఆయినుసేవము ల౫పసామ వేదమునందు ఖే ,నుముగ పృృథి 

వ్యాదిద్భన్లుల నుంపవబజయు ననియు నడేగ ము లగునునా సలు వొస్పంబడి 

యున్నవి. ఆయుద్రీధాదులను శాభానుసారముగ స్వగభీదము కలిగియున్న వి. 
ఈళారణమువే 'పగస్పరభిన్న ము అగుచున్న ఫి, ఇట్లగుటటే వొసిని౮ంహార్చి 

చెప్పంబడియున్న యుపాసనలు అన్ని శౌఖంలోసకి నుపసంవారించుకొనంబ 

డవణయునా? తేదా? యమసంశయ బు కలుపును. అసి యిందు నిరాగరిం 

పంబడునుం 

పూర్య. _ నంగతేంలుః = ోవిచాగిం చిన చో సచ్చట చప్పుంబడి 

యున్న యుపాసన యచ్చటి యుద్ద భాధుబను భూత మే యూక 
ర్షించు నని తొచునున్న వె. స్వర భేద ముప జొభాంతిరులలో 

నున్న యు భామలు పర స్పగ భిన్న మచే యగుచున్నపి కదా! వాని 

నన్నిట్ నొక్కస్తలమున నుపఫంపారించుకొనవలయు. ననుటిపం గాగ 

అముబేదుం “ఉద్రిఫ ముపానీతి అను సామాన్య శతి సరోవర హాజాంత్మీం 

104 



3 జూ జా ఎస్టీ శి 998 బ్రవానూక్రములు, అ-3, పా- నూ-౫ 

చును; అప్పుడు స్వశాఖయం బే యాయుద్దీ థము కలదు కావున చాసిజే 

త్రజే యాయాకాంతు శాంతించును. ద్రి బ్రుండ నిశర శాఖలయందలి వదల 

నాకర్షి ంచుకొననేటికి “సామాన్యశ్రుతి సర్వోద్రీథముల నాకర్షి ంచుచుండ 

శాక్కానినిమా త్రమే శ్రహంచుటవలన దానికి (శ్రుతికి బాధ కలుగు 
ను అసీఘయొద వే మెొం యట్లు కాదు, సామాన్య మనునది ప్ర తివక్ణి_క్లియం 

దును నమా వీ నొందును. గోబాతి ప్ర తినోవ్రునం దును పరిపూర్ణ ముగ 

గలదు కడా! జాతియనంగా నాకారవిశేవమే యని యిదివజి శే (జేవతాధి 
కరణమునందు ౧ ౨. ర్, రవ) నిరూపించి యున్నాము, న్ యిచ్చ 

టగూడ నొక్కవ్య_క్తిని గృహించినను సామాన్యక్రుతియొక్కయాకాం య్ 
పరిపూర్ణ మగును. కావున సన్నిధానబలమువలన స్వళాఖయందలి 

వ్య క్తులనే (ఉద్దీథాదులచే) గ్రహించుట యుక్తము. దీనిచే శ్రుతియు 
చాదింహబడదు. శుతి అభిధావృ త్తిచే; జెప్టీన సొమాన్యమును 

లకుణావృ త్రివేం జెప్పినవిశేమమును కూడ గృహీంచితిమి కదా ! కావున 

దేవోత్డ లకు భేదముండుటచే వారిధర్మములు పరన్నరభిన్నము లగు నని 

ఇప్పంబడి యున్న కై యిచ్చటః గూడ స్వరభేదవుచే భేదము కలిగియుం 
డుటవలన భిన్న తాఖలయం దున్న యుద్దీథాదులు పరస్సరభిన్న ము లనియు 

తద్దర్శము లగునుపాసనలును ఈకారణమువలన నన్ని౭టితోను సంబం 
ధింప వనియు మాత్రమే సిద్ధాంతము చేయంబడవలసీి యున్నది.” 

అ=, పొ-3, సూ-౫౫. 

అవతార్క : అని యిట్లు దృష్టాంతనంగతిచే వచ్చినపూర్వపతము 
ఖండింవుచు న్నా (డు 

౪౧౫. తజొవబదా సు న శాఖాసు హి 
0 mm ఎవ 

ఒప ప తివేదం, ౩. ౩. ౫౫. 3. ఐం ౫౫ 

తాత్పరస్టమువ---ఇట్లు చెప్పుట యు_క్రము కాదు, ఉద్గీధాద్యుపా 
సనలు స్వశాఖయందు మాత్రమే నిలువవు, అవి (ోఉిగ్లీథ ముపానీత” 

౧ అను మొదలగునవి) సానూన్య శ్రుతులు, వీసినలన “ఇటిన్వరముగల యుద 
. ర రి ౧ థము నుసాసింపవల యును బఇట్టిదాని నుపాసింవణహాడను.” అని భేద 

తా 
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మేర్చడదు. ఇ ట్లుండ సమిాప పమునున్న యుద్దీథాదులనుమా శ్ర మే గ్రహించి 

తక్కినవానిని గృహింపకపోవ్రటకుం గారణ మేమి? ఉద్దీథ మంతయు నుపా 
సనాయో గమన యే కదా యాశ్రు తికి నర్థము: శీవలసన్నిధి నాశ్రయించి 

యాక్ర్రుతిని “నంకోచించుట యు కము శాదు. సన్ని ధికంకు శతి బలవ 
తరము. కావున నిన్ని శేదములున్న ను ఉద్దీథ మగునేని దాని "సుపాసింప 
వలసినది యే, ఇట్టి యుపాసన సంభవింప దనుటకును బ్రమాణ మేది 
యును లేదు, ధనార్గి యగువా(డు ధనికుని చీవింవవలయు 1 ననిన త్రనగ్రామ 

మున నున్నధనికుని మాత్రమే చీనింవవలయు నని యస్థము చెప్తుపికు 

ఏలు కలదా ? జాత్య్యాదులవలన తేనగ్రామముననున్న నాసికం'టు నితర 

గ్రామములయం దుండునాొరు ఫీన్ను లే కావచ్చును. ఇంతమా త్ర మువలన 

వారి నుపాసింపం౧హాడ దనుట వాక్ష్యార్థమగునా? 'కావున నెట్టును క రాం 

గమునకు సంబంధీంచినయా పాననలన్నియు సర్భశాఖాగతము లగునంగ 
ముల నుపసంవారించుకొనునవియే కాని యొక్క_చోట నిలచునవి కావు. 
“జాతి ప్రతిన్య _క్రియందడును పరిపూర్తి నొందవచ్చునంటిని కొణాూ !” అని 

మెడవేమొ యది సత్య మేకాని వృన్తుతవివయమునకు నూ త్ర మది 

దృష్టాంతము కానేరదు. సానూన్యముచేత నే కారని రాషవా మగుచుండ 

నెట్టనిర్భంధ మావళ్యకమం కాదు కదా 1! కావున నిట్రియుపాసనలు సర్వ 

వాఖలయందలి యుద్రీథధాదులతోను సంబంధ ము కల్గయే యుండును, 

౪౧౬. మంత్రౌదివ ద్వాఒపరోధ$. ౩. ౩. ౫౬. 
శాశ్చర్యమ. నుజియు నొకశాఖయందు చెప్పంబడినయుపాసన 

మటీయొక శాఖలోనిక ర్యాంగముతో సంబంధపడుట మెట్లని సంశయింప 
వలసినపనియే శేదు. మంత్రములు ర్ _ర్భలు గుం3సులు (అనలా కొస్ని 

కొన్ని వి శేపాంళశములు) అనునివి మొక సౌఖయం టే యున్నను నుణీయోక 
ఇాఖలోనికీ నుపసంహరించుకొనుటం గానవచ్చు చున్నది. “కుటరు రసీ”అన 
రాతిని గహీించుటకై యొకమంత్రము కలదు. ఇది యన్ని శాఖలయం 
దును లేదు. అ ట్రయిన ను అకక టోపీ త్య శాన మాద తే కుటరు 
రసతి వా” “కుక్కు టోసి యనునుం త్ర ముతో నైనను కుటరురసి యను 

మం త్ర ముతోనై నను తాలి నె శ్రికొనుమి అసి సర్వ శాఖలయందు నీనుం 

త్రము నియమింపంబడి యున్నది. వుజీయు ప్రయాజ లనుకర్శలు ఉప 



340 బ్రహ్మసూత్రములు, అ.5. పా-9, నూ౫౬2, 

జేశింసంబడినశాఖలయందును “బుకవోవై వ్రృయాజాః సమూన( శ 

వగోతవ్యాళ” గబుతువులే వ్రయాజగులు వానే నొక్కస్థలమునం జే 

వహోమముచేయవలయును (ఆకర్షణల నాచరింపవలయు ననుట)” అని వర 

శాఖబునుండి యుపసంనారించుకొనంబకుచున్న వి. మణి ముం గొన్ని శొఖ 

లయంను అన్నీపోమోా ఇ వకువ్రును గూర్చి స్పష్ట్రముగ చెన్చంజడకున్నను 

“ధాగస్ట్టి వపాయ” “మేకయుక్క.నవకు” అని 'ప్రశరశాఖలయండు చెప్పం 

బడినవి చేవము పర్మిగృహింప: బడుచున్నది. మజీయు “అగ్ని క్వే రో గోతం 

వేరధషరంి” అను చస దలగువొం త్రము అనేకముంఖ ఒక వేదమున నున్నను 

మజీయొక వేదమున నువసువారింపంబడెను. “యా జాత వవ ప్రథమో 

_ మనస్య్వాన్” “అనుసజనీయనూ క్రము బుద ముననే యున్నను యజు 
రేదమును చెప్పనలసిన యధ్వర్యునకు విధింపం?డి యున్నది, ఇస్తు ఒక 

శాఖయందు "ెప్పంబడియున్న యుపాసనలుకూడ నితరశాఖలలోనికి దెచ్చి 

కొనంబడ డవ చచ్చును. క రంగ; ములు పరస్పరపాఖలలోనికి శాొఖాంతీరముల 

లోనికి నువసంవారిం సాకొనబడుచుండ తదా క్రితము లగునుపాసనలకు 

మూత్ర మూవిషయమున ననుపప త్తి రీసుయుండును ? 

8౨. భూమజ్యాయ స్వాధికరణము . 

పిమయ సంశో య చు వై శౌగనరని స్యనోగూర్ని సర్యవిమయం 

బును వై న్య్వానరా దిక రణమునందు (౧. 9, 9౮, ౨.9, ) పిపరింప బడీ 

యున్నది. అచ్చట వై వ్ వాన ఏనియదయవపము అగుట మలా క నాం హులయొరక్క. 

పై గోపాననయ అనయవి యగు-వై శార్షనరు నియొక్క యుసాసనయుః 

డ కలదని నిరూపించి యున్నాము, ఈవిషయమునుంగూర్చి యే నుతి. 
మకసల మాంయఖికరణమున నివొరింపంబడును, ఇచ్చట వ్య స్త సనమ 

సోనాసనలు లెంకును ఏధింనయబుడెనా ? లేక సమసోపాసన ముక్క టియ్ 

విధింపంబజెనా? అనుసంన నువ ౨ వాాడంనలయుడుని 

వూర్వపత్. సంతులు; ఈయు సాససలు ₹ం డనియే తోచు 
పన్న ది. ప్ర ల్యేకో వా సనలకు౮హాడ ఫలము చెప్పబడి యున్నది; నమసో 
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సళ 

పాననకు. గూడ ఫలము చెప్పంబడి యున్న ది. ఫలవంతము లస పిన యము 

లొక దానితో నొకటి నంబంధించితీగవలంయు నని గి యుమను, కలా! జీని 
Try కళ ఉ ., a" ళు ॥॥ 7 

"జీనికి ఫలముండుసో అది సషశంన మే యుసచున స్నా. కి సూప ములను 
బటు J కో 

పట్ర్టచూచినను అ గ్నిస్థలములయందును స ర నూర క్ మయుబే లు మస Se 
యు 

షో నాల ఉల తం ట్ ళ్ వి 
ఎచ్చటనై. గా పిసైప్ ళు | న్ గానివ చ్చిన చా ఏ ప్ర భా సుం మేను Sp 

నవాసిని నులి పరము లుగాను వుజీమొు? 1 సము బాను సమన్వయింవవచ్చువు 
వె € 

క 0) + ళ్ ౨ ణో చ ౮ | pa + , న - 

"కాని యిచ్చట నటు లేను. జీనచనాని భపూర్వ తాల అమ మొరను 
కాళ, ay ay 

ననుసరిం చినన ఇచ్చట చెందుస్థలములయం నున నిధి కడ పయిడవలగి 

వచ్చును; లేకున్న చెంబుస బములయందును తేక నే పోవలసి Lr, ఖమ 
య uw 

కీల్పనగూడ ష్; దే, ఉండి: స రండుస్థలములయని స "సు 9 ఎను, ప్ర నన్న ట్రే వో 

వును, కొన్సున నెట్లు నరాః చినన ఇచ్చుట eyes ననొట్యి Wea న. | ఖై స సుం ee రి 

విరోధము చేసు అచ్చట వ్యస్తోవాసన నిండింపంబడో యున్నది | కా! దిపివ్లో 
' , ఆని ఈ సుం ఇ ? oun 

సమసోపాసన యు సీధింపంబడ ననుట సిద్దాంగ వంగుని. అపియొుద చే షు 

వినుము. ఒకయున'సనను పిఖథించునమూడు నుతేతెుగు_ దాని నింసదంచుట Ip 

తప్పుకాదు, నిధింవం బడును పాన సను నుతించుట క్రై దద మేయంబడును. 
Ce 

౦తవమూా త్ర మువలన నిందడిశ'పాసనలు గ గవ్వములు తా వనుట యు కీ 
By బి 

శూన్యము. కానన బూ ర్యాధిశరణమున నుద్రథామ్వు పాససలకు నాన్ని 
) 1! (౫ 

ధ్య ప, భావమువలన వచ్చిన స్కృ ళో (ాన్యవస్తను (uo FE Dp ంచు 
yp 

నూ శ్ర మే నిలిటి యితర శొఖులతోనికి సనువనం) jaf 0 సుర Gh eS 

వలసినసితిన సి హా (నంచి యట్లు ఆ ఉపసర హాోారమును (సన్న pe మందు మనుష 

నంవారింపంబ డందగినస్థిలీసి y సాడించితరోో ఆగ) మున్నటగా ప సను షు 
ణు bg, uw 

విద్యాసాన్ని ధ్యబణ బున న క్ట స్తవద్యలకు నచ్చిన సుజిప శస ఏ శు హెౌఖిం 

సాంతం త మును సాపీింహడుల” 
చిన్వా wD య సు 

Dc పాొ-2. సరా 2 

అనె సళ శ లో - Cyt గ war టం యో 
క నా? Gy ఆ ఇని యిట్లు దృష్రైాంచసంగ త్రి నమ్మింపూర్య పయ 

మును ఖండింహుచున్నా దు. 
కయ వత వ ఖాతాల ఎ తా Barn ఆ లా దాటక తితరంు లా మా గాణ. బా tt 0 yu Pp అకు గం 

* సచనాని రపు ర్య త్వాల్ (అం ఏ పా. సూరా “మీ జీ. 816 చూ.) 



342 బ్రహ్మానూ శ్రైములు, ఆ-9, పా=వ్కు నూరి, 

లా భూూమ్న 8 కృతువ జాయ స్త్వం తా 

దర్శ్భయల. 3. 3. ౫౭. 

తాత్సర్భము3 ఇట్లు కాదు. సమస్తోపాసనయే ౧౫: 
నందు ప్రధానము. పృక్యేకోపానన లట్టివి కావు. యజ్ఞవిధం ౬: 

చూచిన నచ్చట సాయజ్ఞమునకై పృయాజాదు లెన్నియో " 

యుండినను ఆజ్ఞ మొక,టియే వ్రథొన మగుచున్నది కాని 
య ట్లగుట లేదు. అన్నియాగములతో కూడిన ప ధాన క్షృతు వొ: 
యాచరింషంబడుచున్న ది కాని యంగవిహీనముగ్ గాని కొతీవయా 6 
ముగ (కొన్ని యంగములతో మాత్రమే కూడినదిగాం గాని చేయి 
లేదు. ఇక్షు యిచ్చటం గూడ నమసో పాసన యొక్కటియే యాచ 
దగినది. ఈపీషయమును క్రుతియే బోధించుచున్న ది, వ్య_స్తనమణ 

' యందు(వైస్తనునంగా ప్ర, ల్యేకము సమ_స్తమునకు వ్యతి"రేకము) వ 
క్రి క్రియ లేయున్నను వూ ర్వోపరవి మర్శ జేసినవో నాసంసోపాసనయి 

నముగ జెలియవచ్చును; ఐవాకష్టమంతయా 'నేకవాకముగా + ఫ్ 

నయమగును. ఎట్లనిన ;---ప్రాచీనళాలాదులు వై శ్వ్తనరస్వప్ప 
నెటుంగ లేక నశ పతికడకుం "హోయిరని యుపాఖాన మారలశ 
యున్నది. అచ్చట వారు మొట్టమొదట తినుతమయభి ప్రా 

తమతమయుపాస్వ జేవతీల నజింగించిరి. అశ్షపతీయు వానిణి 

నరావయవనూత్రములనుగా నిసైళించి వానియుపాననలవలన ౬ 
జనము లే దని నిందావూర్వకముగం జెప్పిను; పిదప వై శాద్రిన 
పము నిరూపించి సమస్తోపాసనను వధించెను. ఇ్రట్లుండ మీ? 
లకు భిన్నార్థ మెట్టువచ్చును? వ్యస్తోపాసన లెట్లు క్ర _రవ్యముం 

ఈకారణమువలన నావ 7 వ్ర క్యేకోపాసనలయంగు గానవచ్చువిధు ౬౫ 
ప్రాయము నాశ్రృయిరచి చెప్పంశడినవియే యనియును ఫలా 
నమసోపాసనా న్తుక్యర్ణమె వర్మి ౦పఃబడినవే యనియు సిద్దాంలే 

చున్నది. ఎట్లును ఇందు వాక్యభేదమును ఏ సిరూపించుటకు వీలు" 

నిచయూపించి చిపవాకాస్టిగ్థసందర్భమువలన ఉప ప క్వేకోపాననానింద స సమ 

గొసోత్రార్థ మైనది” అని నిర్మ యించుట్ వల లేదు. వ్వసోపాన? 
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చుటయందు వేదమునకు. చాత్సర్యము కల దనుటయీ మొట్ట మొదట 
సంభవింపకన్నది కధా! కావున నచ్చట విధింపంబడినది స: కుసో పాన నయ్, 

విశేపూంశము3నూూ శ్రీ కారుండు నవ్వసోపాసనాపకు మును గూడ 
మూత్రశారుండు నమ్మతించె నన్యు సమసోపాననమును శ్తేష్టుమున భూ 
త్రమే గ్రహించ ననియు వజీకొందతు చెప్పుచున్నారు. ద్ తు క్షయము 

కాదు. సె నిరూవించిననరూపణపలన నాసందర్భ మంతీయు నేక వాక్షష్టముగ 

నిర్హ యింపంబడుటకు కీలు కొీలిగియుండ వాక్య ఫదము, మై నావించుట 
న్యాయము కానేరదు కదా! “మూన్హా శే వ్యపరివ్యత్ ” “ని శ్యానరుని 
శిరస్సగు ద్యులోకమును మాత్రమే వె శాషనరుడుగా (అవయివింగా) 
నజ్ఞానముచే నుపాసింతు వేని సీశిరస్పుళ గ్నమె మెయుండును, ” అమ మొదలగు 

నిందావాకర్ణిములకును యాసమ్హైవి వీకోధ మగపను. అగిందలు వే వృహ్యో 
కోోపాసనలను సిరాశ్రరించుదున్నవి ః కదా! మటీయు cI నం! కర్భముంన 

నుపసంహోరమునందు సమస్తోపాసనయు నువ క్ష నుముసందు వ్యుస్తోపా 
సనయుగాడ స్పష్టముగనే వీథి వాచక క్రియా పకబలమువలన (ఆపద 

ములు వ రమూనకాలములో చే యున్నను ' వచనా” ఆను తాషయము 

ననుసరించి. 'విధివాచకములుగం గల్పీంపంబడవలయు ననుట) క వము 
నుగా స్పష్టము లగుచుండుటచే 4 “ఇచ్చట వస్తా నోపొననల నాచగింపనల 
యునా? Er సమనోపాసనల _ నాచరింపవలయునా? ” అనునంకొయమే 

మొట్టమొదట కలుగుటకు వీలు లేదు; వది స్తసమసో పాసనలను రెం 
టిని గూడ నా'చరింపవలసీనదయు యని సీద్ధాం నము వచ్చుటకును వీ 

లేదు. * “ఇట్ల టుయిన సూ త్రమునందూ గ) జ్యాయ స్త స స సదముస కర్ణ మేమి? 

శ్రేన్ష త్వయా? కాడా? శేష్టశ్వ మైరచో నంగకంకు హీన మైనరి మొక్క టి 
యసళ్యముగనుండవల యు? ఘు కావున నప్పూడు ౩ వసో పాననయు నవశ ముం 

గీకార్యమే యగును” అసియెద చే మొ అదియు కము కాదు. ఆపదమునకు 
అతణావృ శ్రి తిళోల గూడ సరము చెప్పవ చను, సృమాణనీద్ల మగుట చే 

నమసోపాసన శేన్ల మనవచ్చును ; అట్టిది గాక పోపుటబే వ్య స్తో పాసన 
రన వముసియు "సేప్పవచ్చును. ఇట్లు జెప్పిన నష్పూడు వల్టిసోపాననను సమ్మతిం 
పవలసీనసయూవనో్ట్టిక్రతే లేదు కచా! కావున వీరి పళ్ళ KU సనము ది | దోషయు క్ర 

మెనది. నమసోపాసన నొక్క దానిని నాత్ర మే యాచరంపనలయు ననుట 

ఖో 



“44 CA వానూ తీ ముః తై ఆం9 * పొంకం నూ.గ౭, 

క్ష టాలీ లో 

యు వ్యసోపాసనను పదడిశష్షజింప వలయు ననుటయు నూత్ర మే తు 
వ 

సూ శ్ర కాషనకును గూడ సమ్మతము. 

శచ్దాదిభిదాధిక రణము, 3౩3. 

విషయసంశ యసంగతులు:---పూ ర్వాధికరణమునందు నట్లి బో 
సవలకు; గూడ ఫలశ్రుతి యున్నను సకుస్తోపాసనయే జేన్ట మని ఇ 
బడీ యున్నది. ఈకారణమువలన నన్నియుపాసనలనివరయపము ఈ 
నిశ్తుయగునేమో, ప్ర క్యేకఫలకుతులును విధీకుతులును భాధింశవల? 

సగుణోపాసనజాతి ప్రాణోపాననాజాతి యంతయు నొక్కటియే చద 
నేమో యని దృష్టాంః తసంగతితో సంశయము వచ్చును. పరమత 
నొక్కనిజే గుణ శేదములతో నుపాసన చేయువలయు నని విధించు కో 
డిల్టవిదస్టై డహారనిదర్షి ముదలగునవి యనేకములు వేదమునం “లా: 

పాణోపాసన యో పెర్లుగ లవిద్భలు ననేకములు గలను. ఖీ యేిజూా 

వొజూతి చన్పీనో వాసన యీ కానచ్చు శీమో యనుసంళ యను జనించిన డె 

ఇసి యా యధికరణామున నిరాకఠింపంబడును. పాడారంభముకెంా ద 

నింతీవజుకు వచాసాఫదమును సిదముగం. 7 కొని వీచారింపంబడెనుం ఆ* 

డావి ద్యాఖ డమే రాశీ వ వస్తూర్వకముగ నిరావీంపంబడును, 

పూర్వ పకు ము, “నగుణుం డగునీక్వరుసి గూర్చి చెప్పును జు 
నలును ప్రాణాదులను గూర్చి చెప్పునుపాననలును హటీయు నచ్చటుచ్త 
గలసజాతీయోాపాసనలు చేకములేయని తోచుచున్నది. ప ప్ర తక్యేకము?ళ డ్ 
క్రుతులును ఫలశ్ళుకు బలు నున్నను అవి పూ న్యాధికరణస్యాయమున Kk: 
థింపంబడవచ్చునుం ఉషా నష్టిజేవ కేయూ నబాతీయో పాననబయపండు జ్ డ్ 
పదు, సుణము లొకజళ శా క్క స్థ లఅమునకంకు ముతీయొక్క. స్థలమున శత 
ములుగానో యల్బములుగానో ఇెప్పంబడి న్నను అంకమా త త్రము 
గరిక చేళము కలుగ షలసీననది నేకు, ముఖ్యముగ పవర మేళ కగ్గికొనిలమూ ర 

పప్పు నునాసనలనా యించి చూచిన నీవివయము బూతు నే సంజ్ఞ = 

పము ఆహండు స్యకన్చిస్ణు: డగుటవే నా తసిగుణములు కూడ నట్టిచే డ్రా 

యును; ఒళపురుషుస హార్చి ప్ విశాల నేత్రుంయో అని యొక్క స్థలము 



బి,వానూత్రార్థచం ద్రిక - శ ఛాదిభేదాధికరణము. 39. 34 
గ 

నను *వీండు విశాలవతున్కు.డు. అని మటియొకస్థలమునను చెప్పినంత 
మాత్ర మున వానికి (అవి శేవణములచెే ప్ కంసింవంబడిన పురుషునకు 

భేదము కలుగునా? వన్తువునకు నెప్పటికిని వికల్ప ముండదు, ఈకారణము 

వలన గుణములు భిన్న ముఖై నను చేవత భిన్నము కాద్యు గుణవిధానసర 

ములగుటచే శు కులకును బాధ శతేదు. కావున "బేవతకు నేవము శతేకపోన్ర 

టచే నొక్క శాండిల్టవిద్య నుపాసింపందలచినవాఃడ్రై నను పరమేశ్వర పతి. 
పాదరము లగుదవారాదివిద్భాలలో నున్నగుణనుల నుపసంహరిం చుకొన 

వలయును ; ఒక్క-ప్రాణవిద్యు నువాసించువాడై నను అట్టివిద్ధలయందలి 

గుణముల నుపషసంవారించుకొననల యును 

0-2౩ ® పా, సరా-౫౮. 

అవతారిక ,===అిని యిట్టువచ్చిన పూర్ళపకుమును ఖండింఫుచు 

న్నాడు 

౪౧౮. నానాళ బ్లాదిభేదాత . 3. 3. ౫౮ 

తాత్సర్యము:--బట్లు చెప్పణపాడదు. నిదులు వకములు కానే 

రవ. పరబూర్ధస్థితిలో నుపాస్టజేవత యొక్కటియే మైనను విద్యలకు 
మాత్రము పరస్పరభఖేదము నిత్య్యముగఃం గలుగును, వీలయనిన నాఘయోా 

యుపాననల విధిం: చుశొబ్దములు “ఉపానీశ వేద క్రతుం కుర్వీత” ఉపా 
సనజేయవలయును క్రతువు నాచరింపవలయును తెలిసికొనవల యును” 
అని పరస్పరభిన్నములుగ నున్నవి. ఎచ్చట ళబ్దభదవుు కానవచ్చునో 
యచ్చట నాళ జ్ఞములచే విధింవంటబడు వానికి గాడ భేదము కలుగవలయు 

ననుట నియమము. ' “సరియ్ సాయుదాహాొరణమునందు శబ్బ్దములుమూా త్ర గ్ర 

ము భిన్న ములే కాని తేద ర్థనుంలు భిన్నములు కావు, అన్నే వడములునో 
మనోవ్యాపారమును గూర్చియే కదా చెప్పుచున్నవి. కర్శకాండమున 
నన్ననో *యజతి అను ముదలగుపదములకు పరస్పర ; నుర్భిభేద ముండును 
కావున నచ్చట కర ర్శభదమును సాధించుటకు నిది హేనువుగా నుండును. 

ఇచ్చట నట్లు లేదు కదా 1” అదియెదవేమొ వినుము, అన్నిపదములును 
మనోవృ ( తిసి గూర్చి చెప్పునవియే మైనను అమనోన్న త్తికి నొాలంబనము 
లగుగుణనులు వరస్పరభిన్నము బటచేతీను డాని నాశ్రయించి యుపా 
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346 ద్రైహానూత్ర ములు ఆది, ప్రూంద, నూ ౮, 

స్య జేవతయు స్వయముగ నభిన్నుంజే మైనను రూపభేదములచే. భిన్న ౬ 
డుగాం గల్పింపంబడుచుండుటచేతను విద్భాలుమూ తృము పరస్పరము భన 
ములు కావచ్చును. పరమేశ్వరు. డొక్కండే యుపాస్యబేవత మయైననోూ 
ఉపాసనాప్రకరణములలో నొకదానియందు చెప్పంబడినగుణములు. వోకే 
యొకడానియందు లేవు; ప్రాణవిదస్టలయందుగూడ నళ్లే లేవు. 
ఆప్రాణముచే ఒకస్థలమున నొకవిధముగాను నుజీయొకస్థలమున వపుఆతీ 
మయొకవిధముగాను ఉపసాసింపవలయానని చెప్పబడి యున్నది, -ఈళార 

అమువలన గుణభేదమువలన విద్యాభేదము కలుగును. ఒకపుకువుని కొం 

డలు యజమానుసింగాను కొందు కండ్రిగాను కొందు సోడరుాల 

గాను మజీకొందజు మి త్రునిగాను ఉపాసించునప్పుడు పురువుండొర్క-౬ టే 

మైనను అన్నిగుణములు నాతనియం దే యున్నను ఉపాసనలు మాత్రమూ 
భిన్నము లై నట్లు చేవత యొక్కండే మైనను ఉపాసనలయందు పేరో. 

నంబిడినగుణము లన్నియు నాతనియం చే యున్నను ఉపాసనలుమూాత్ర, జూం 
పరస్పరము భదించును. 

“వడి యెట్లున్నను వన్తువుసకు వికల్పము నంభవింపదు కడా” 
అనియెద వేమొ వినుము. ఉపాసనలు వస్తువు నా క్రయించినవి కావ్రు; “-ఈ 
వన్తువును ఛాష్టనింపవలయును”' అని మాత్రమే విధించునవి. ఇట్లగుటు చే 
నుపాసనాఫేద మున్నను వన్తువునకు వికల్ప ముండవలసినపని బేజుం 
“ఇట్టయినను దోవము తొలంగిపోవదు. ఉపాసన క్రియ మునోవ్యాపా 
రము నాశ్రయించును. అదియు నుపాస్య చేవత నాశ్రయించును. ఆజేవత 
యు స్వతీస్పిద్దుడు. గుణములు నట్టివే కావలయును. ఈకారణమువల న 
యథాపూర్వముగనే విద్యలకు నభేదము కలుగపలసి వచ్చినడి”?” 
అనియెద వేము యట్లు కాదు. మనోవ్యాపార నుపాన్య బేవతీ నొశ్శాయిం 
చినను ఉపాననావిధి నాభారమును చేసికొనియే యాశ్రయించును శావ్రున 
దానికి నాపరమేళ్వరుండు నమ గృగుణసమన్వితుడై నోచరుండు కాండం 
పురుషుల డొక్కండే మయొనను ఉపానకులభావన నా శ్ యించి యందజఆఅక 

నన్నిరూపులై యుండు నని యిదివజే చెప్పి యున్నాము కదా! ఉపానన 
కార్యము కావున నడి పురుషేచ్చకు నధీనమై యుండును. కావృననే యుసాన 
నార్థమై గ్రహీంవయిడుగుణములు కర్శలవంటివి, కర్తలు పురు పే.చాాట్స్ 

శములై చేయంబడుటకుగాని చేయబడకుండుటకుగాని మజీయుకసిధ వు 
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వషేయంపడుటకుగాని వీలగునట్లు ఈసత్య కామత్యాదిగుణములు కూడ న క్లే 

అానింసబడుటకు గాని భాపంవంజడకుండుటకుంగాని మజీయొకవిధముగ 

శ్రావింపంయుడుటకుగాని వీలగుచుంకుటచే. వీనికి? గర్హ్మలతో సామ్య 
మని యెజుంగునది. ఇట్టేవే మైనను కర్య లెట్లు నియతములై యున్న వో 
క్లే యుపాసనలుం గూడ సంకీతికము ౭ ల (ఈగుణములతో జర మేశేరరు 

నపాసించిన నాధ్యానమున కీజీరు అని 'సౌముకరణము చేయఃబడినవియె) 

యున్నవి శావున నీగుణములు ఐవా_స్తవస్థితిలో ౧ బధానములు కాక 

పోయినను ప్రభాన మగునుపాస్య బేవత యభిన్న మే యైనను పురుషా 

టఫినతీవలన విద్యలుమా త్రము. భేదించును, ప్రభువు వొక్కండే మైనను 
ఆధి కారిఛఫేదమువలన నేనలు భేదించును కదా! అసేవాఖేదమునకు నధి 

"కాపలపిద్యయు గుణములును సామర్థ ష్టంబును పాంతువు లగునుకాని ఈాజ 

పొపణములుకావు, రాజగుణములు ఒక్కౌొక్కుని ఒక్కొక్కటిగా పంపజడి 

యయముండలేదు కదా ! సర్వము కల్పనామాత్ర మేయగుటే విదాక్టిభేదము 
కలుగు ననువివయుమున విరోధ మింతయు లేదు. వొణీయు నేనిషవయ 

చునను సిద్దాంత మెనపిదప నుండుగుణములు త (వివ య) ద్భేదకములు 

జేరవనియు సిద్దాంతము కాకమునుపే యుండు గుణములు మాశతృము 

తళ్ళదకము లగుననియు నిదివజకు నిరూవించి యున్నాము. ప ప్రకృతేమున 

ఈక క్యయుపొసన యిట్టిదొ యని విధింపంబడకమున్నే గుణవిభాగము 

ైజీయంబడియున్న ది. అశ యుండవలయును అేకున్న నుపజేళశ భేదమే 

నంభవింపదు కదా! కావున నుపాసనలయందు వేర్కొనంబుడినగుణములు 

కువయభేదకములే (జీనతాభేదకము లే) యగు ననుట నిస్స్పంకయము. 

ఆ భేదకతర్పింబును కల్పితమే యని వివరించి యున్నాము కావున జేనతా 
ఇరదము వొస్తవస్థితిలో లేకున్నను విద్యాభేదముమాత్ర ముండు నను 
ఈంలో వరోధము లేదు. 

“ఇట్లయినను ఒకవిద్యు ప్రధానమనియు తక్కినవి గుణవిధు లనీయు 

ఊాప్పబడవచ్చును” అనియెదవేమొ యది యుక్తము కొడు. ఆవిద 
అలో నేదిపథానమో యేదిగుణవిథి యో నిర్ణయించుటకు. బ్రమాణ 
యునయు తేడు కదా! మతీయు విద్యలలో గుణము లజేకములుగ జెవ్పం 

ఇఅుడియున్న వి, ఒక్కుస్టలముననే యన్నివిద్థలును ప్రా ప్తించు ననుటయు 

లేము _క్రియుక్ర్రముగ లేదు. పరమేళ్వరుం డనంతగుణములు కలనాండుః 



ఫర బ్ర పూసూ త్రీ ములు ఆరి. పా-5 నూర. 

వాని నన్ని టిని ధ్యానించి యెవ్వం డుపాసన నాచరింపలుగును? వూ ర్వా 

ధికరణములయందు నిరూవీంపంబడినవిధంబున నాళ్తయ మొక్క._టి యగు 

టచే నొకానొకచోట నొకవిద్యను వర్ణించునప్పుడు మతీయొకవిద్ధియం 

దలిుణము లుపనంవోరమునకు వచ్చుననుట సంభవింపదు, అ ట్లుపసం 

వారించుకొనుటయు నశోక్టిమే కదా! మజియు నీపతమునే (“ఒకటి 

ప థానవిద్య; తక్కినవి గుణవిద్యలు” అనుపతీమునే) యాశ్రయించిన 

నొక స్టలమునందు జెప్పంబడియున్న గుణములు ముజీయొక స్ట 

మునం జెప్పంబడకూడదు, వేదమున విమర్శించిన నిట్లు లేదు. శాండిల్య 

విచ్వయందు చెప్పంబడిననుణములే దవారనిద్యయందును కలవు, ఇదియు 

నుగాక ఫలాడినిర్హయముతో బ్రతీయుపాసనయా ముగింపంబడీ యున్నది. 

వానికి నితరాకాంతు బొత్తుగనే లేదు. ఇ ట్లుండ నన్టివిద్యలయందలిగు 

రాముల చేల యుపసంవారించుకొనును? వుజియు టై శ్వైనరవిద్యయందు 

సర్టువాక్యములును సమిస్తోపాసనాపరములుగ నవున్వయించుచున్న వి 
కాని యిచ్చట (సర్వవిద్యావిషయమున) నట్లు లేదు. అన్నివిద్యలు 
నవయవములను బోధింపుచు నొక్క ప్రధానవిద్యను నిరూవించు 
చుండుట లేదు, అ ట్లుండిననే కదా యన్నియు నేక వాక్యము లగును. 

అదియునుగాక నుపాస్య చేవతయొక్క యభేదమునచే నిరంకుశ ముగ విద్యల 
నేకము చేయ (బూనిన నప్పుడు సర్వగుణములును గ్రహంపంబడవలయు 

ననువిషయ ముపటేశింపంబడీన ట్లగునుం ఇది యళక్య మిని మున్నే వివ 
రించి యున్నాము. ఇ్రట్లియళ కష్టివివయ ము శాస్త్రము బోధించునా ఈకా 

రణమువలన విద్యలకు భేదము కల దనుటయీ యు కము. 

ఏీశేపాంశ ము ఈయధి కరణము సిర్షయింపంబడినవిద పనే యా 

పాదము ప్రవ ర్తింపవలసి యుండెను, అయినను పస్తాపవళ మున సూ శ్ర, 

కారుండు దిని నిచ్చట వ్రానె నని తెలిసికొనవలయును. 

3౪. నికల్పా ధికరణము. 
సంగత్సీ వివయసంశ యములు:--- వూ రాగథికరణమున నిదాష్రఖే 

చము సిద్దిం చెను కావున నాకొరణమువలన నీయధికళణమునందు' మటి 



. a 
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యొుకవివోయ మొావిద్యులనుంగార్చి విచారింవంబడును. ఈవి, వర్ణాలలో 

చేది దా రయొక్కొ..టియే యు పాసింపయణుడవలయునా ? లేక నెక విద్యలు 

సముచ్చయముగం గల్స్ యు పొానసింపణ బడవచ్చునా గయ ససనంళ కు మిందు 

నివారింపయబుడదును, 

పూర్వనతము:..“విచారించినచో నిచ్చట  సయుచ్చయమును 
కాని వికొల్పమును కాని నియనించుటకు వీలు లేడు. శ్రుకియండు విద్యా 
భేదము నృర్వర్టికుముగ వర్హింపంబడీయుండ వొనిసముచృయపమును. నియ 

మించుటకు గారణ మేవియా లేదు. కదా! “అన్నివలో సము దర్శపూ 
ర్రమాసములు మొదలగుభిన్న కర లుకూడ సముచ్చినముై సమక ని 

చేత సే యాచరింపంబడుచు నున్నవి కడా!” అనియబద వేసు యచ్చట 
విరోధము జేదు. అవి నిత్యములని శ్ర ఫు తిం జెప్పు సంబదుచయున్నవి. నిశ్యగర్త్య 
లనిన నన్ని కాలములయందు సేశయాపముతో నాచరింపంబడవలసినవియీ 
యగుటవేత నాడశముగ సముచ్చ లయ సము ఎదంచసద్ ఇ mr యిచ్చట నటు 

క ఈయుపాననలు నిత్వః ఎలు కావు గటా! సితస్టముయు 'గాకున్నను 

అన్ని టికిం బర మేశ్వర ప్రా డి యొక్కటియే ఫల మగుటచే వీనికి వికల్చము 
సిద్ధించును, "జీని నుపానన చేసినను వచ్చుఫల మొక్కొ.టియే గదా! 
కావున నికల్పమును నియమింపవచ్చు నని తోచుచున్నది అనియెద వేము 
బ్రదియు సిద్దింపదు. కర , కారిడనునందు ఒక్క.స్వర్రము నే లుచ్చునట్టికర 
లనేకము లన్న నో వానియందు స్యేచ్యా చొర సు; (అనం; గా పురుషుసి 

యిచ్చచొష్పున స ల్చముగానై న సముచ్చయముగానై న నాచరింపఒబడుట) 

గానవచ్చుచున్నది. కావున సీయుపాసనలయంకుహాడ మ గు. యుండన 
చ్చునుః, అఆధికఫలము కొవలయు నని కోరువాంయయ అయిదాలతుపాననల 
కలిపి యాచరింపవచ్చున్ను లేనివాడు ఒక్క యుపాసననీ యూచరింపవచ్చు 
ను కావున నిచ్చట నేపతీమును కూడ నియమించుటకు వీలు తేదు.” 

wc సాొ-౩. 'సరొ-౫ ౯ 

అవ తొతికం..... అని వచ్చివప్తూర్వ పని మును ఖంకేంచి చవి రానివ 
డో ల్ My ఇళ ఈ m1 క గా త్న యమున సికల్చ్బమునే నియమింపనలయజసు ” అని సిద్దాంగము వేయు 

నున్నాడు, 
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చారముగాని సిజ్జాంకముe చేసిన దీనికీ భంగము నచ్చూ నని తెలిపితిమి 

కావ్రన వికల్ప మే సిద్ధాంతము, 

3%, కాస్యూధిక రణము, 

సంగతి వినయ సంశయ పూర్వపతుములు:-పూ రాగ్టధికరణమునం 

'జేయంబడీనవి నికల్పసిద్ధాంకము సాయాత్కౌ.రసం బంధము లేనివిద్టిలయందు 

కుదురదని ప్రత శ్య్చదాహరణసంగతితీ “వచ్చినయాత్న పము నంగీ శారముచే నీ 

యధికరణ యన బరివొదింశసచున్న్నా (దు. “స య వన్ ఘేనం వాయుంది కౌ 

వత్సం వేద స పుత్స నోదం రోదితి స ఇకా నాను బ్రహ్మో త్వుపా న్నే 

యావ న్నా వెర్న్నా గీహం శ తస్య యథాకానుచాకో భవతి” “ఎవడు 

యోానిథముగ వాయువును దిక్కులకు పుత్రునిగా యెజుంగునో వాండు 

పుత్రి కినోకము నెందండుం ఎవ్వుం నామభేయమును బహమునుగా నువా 

సించునో యట్టివానికి నామభేయ మున్న చోట నెల్ల న్వేచ్భాసంచారము 
కలుగును అని సామా త్మారనమూా న శ్రీనాఫ్యములు కానిపలముల. జెప్పు 

నుపాసనలై నను నముచ్చయవికల్పముల పుకు పెచ్చాధీనము మలై చెం 

దునా? జెందనా? యనుసంశోయమును ని రాకరించుచున్నా డు, ఒకవేళ 

పూరస్టమునలెనే వికల్పసయనుమే కలిగినను కలుగవచ్చు ననువూర్వప 
హోభీప్తాయ మును ఖండింపుచున్నా డు. 

౪౨౦. కాసూ స్తు యథా కావు౦ సముచబ్బి 

యేక న్న వా పూర్యయూాత( భావాత్ , 3. 3.౬౦. 

తాత్సర్యము: సాక తాారమూాాలమున క్ల క పుము & సొనంగు 

నవి కాక నద్భ ప్రమును కలిగించి దానినుగూలముస శామ్యుఫలము 

నొనంగునుపూసనీలవిమయములో వూ ర్య్వాధికరణనిడ్రాంతము ప్రవర్షిం 
పదు. అవి పురు పేచ్చాథధినములై ననమువ్బతువికొ్ల్బ ముల నొరబును. 

వానికి ఫల మేకము కాస్త క వ్ర ఫలాధిక్ళి చునక్త_ సముచ్చయముగ 

+ 



పరైః జ హనూ శ్రీ ములు అ-3, పారి. నూ 

నై నను శక్తి లేకున్న వికల్పముతో బ్ర క్యేకముగ నైనను య భేచ్చముగ 

వాని నొచరింపవచ్చూను. 

ఎ... rs 

3౬. యథా శ్ర యభావాధిక రణము, 

సంగతి వివయసంక యములు:-వూ ర్యాధికరణమున. గొన్నియుపా 

సవలయందు య థేచ్చాదార వ మంగీకరింపంబజెను, అవి స్వతంత్ర, తము లగుట 

చేత బరతం చ త్రములగుకొర్హాంగా శ్రి తోపాననలయందు ఆ స్వేచ్భాచారముం 

డుటకు వీటు లేదని ప్రత్యుడావోరణనంగతితో నచ్చునాశ్నేవ మీయధిక 

రణ మున బరివారింపంబడునుం ఉద్దీథాదిక ఛాంగ ముల స్నాక్స్ యించినయు పా 

సనలను౯గూర్చి యిందు విచారింపంబదును. తన్ని న్రారణగధికరణమునందు 

(చూ. 53.3.౨.) యీవినయమే పస్తాపి ంనంబడీ “వర్ల ర మయీా నొక్టయ 

మున నుపాసనలు వ  ధానయాగముతో జేంయే యుండవలయును” 

అని చేయ యుడినయానేప ముసకు“ఆయుపాసనలు పురుపూర హేతువులగుట 

చేత వానికి నన్ఫసంపర్కముత ౬ బని లేదు” అని నిర్ణయింపంబడియున్నది. 

అట్టిపని యుండిన కేశావి అనుహైనవిధి "ఆంటికి కొక. టిగా నుండద్యు ఉం 

డకపోయిన లె చెండును అభిన్న ములు కాచేరన్రు కడా! ఇట్ల టయినను అసీద్ధాం 

తము పె చు క నుతీయొకయాత్నేప మూయధికరణమున ఏిభారింపంబడు 

చున్నది సముచ్చయ స్వేచ్భాచారములలో నేది యు_క్రియుక్త మనుసంళ 

యము నివారింవంబడుచున్న దె. 

అ-8,. పొ-8, సూ-౬౧, 
డు క్ష ర లీ = ఆవ తారికః సిద్ధాంతమున క్రై మొట్టమొదట నాఖ్రునూ త్రము 

లతో. బూరగ్టిపట్ము సనువొదము చేయుచున్నాడు, 

౪౨౧. అజ్లైము యథా శక్రయభావః ౩. ౩. ౬౧. 
తాత? శ్చ రము: అపచారం కర్హాంగా శ్రీతోపాసనలు తమ కా 

శ్రాయను: ముగు సస్తో త్రాదులవ లె నే కర్త లతే సముచ్చంపను: సొందవలయు 
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ననియే తోశయచున్నది. ఇవి ఫలార్థమై వేయంబడునవి యగుటచే 
గామ్యుము లై నను పురుషార్థము నొనంగలలవి మైనను స్వతంత్రమును 
మౌ శ్రముకానేరవు. అప్పుడు (న్వతంతక్రము లే మొనచో) కర్ష్మలకును వీని 

కిని సంబంధముండుటకు వీలు లేదు, కావున కర రలతోం సడ నై నను 

కర్శలకంకె బిదప నై నను శేవలములుగా నై నను ఆచరింపండవలసి 
నచ్చును. అది వ్రత్యయమున లేదు కడా! ఈకారణమువలన నాయా 

యుపాసనలకు చెవ్పంబడినఫలములుకూడ నవి (ఉపాస నలు) యజ్ఞముతోో 

జేర్చి యాచరింపంబడినప్పుడే కలుగు ననుటయే శ్రుతికి నుడ్జేశ మైనట్లు 
స్పష్టనుగుచున్నది. ఇ ట్ట టగుటచే నా శ్ర యము లగుయజ్ఞాంగ ములను(గూర్చి 

వవర్తించు ప్ర ప్రయోగవిధులే యయాయుపాసనలకును స ప్రయోగవిధులగును; 

చయజ్థుంగమునకు యజ్ఞ ములతో సంబంధము నము నయము కలిగిన శే 

యీాయుపాసనలకును నముచ్చయ ను రగొలదు. యజ్ఞాంగములకు ౫లనము 

చ్చయము నిత్య మైనళ్లు ఏినిసముచ్చయము/హాడ "నిత్య మగును. ఇట్లు 
లేకున్న నీయుపాసనలకు గ ర్యాంగసంబంధము కలుగుటశే వీలు లేదు కదా! 
“ఇట్లు చెప్పుటకు వీలు చేదు, పురుషుండు ఫలమును 0 వుపాసనల నాచ 

రించునుం కోర కున్న నొాచరింపండుం ఇట్లుండ కర్మం గో వానికి నికకిసముచ్చ 

య మెట్లు కుదురును ? కర్తాంగము నిత్యము కోర అతో సముచ్చయ ము 
ఫొందవలసినది, చాని నాచేరింపకున్నం గర్శకు "లోపము వచ్చాను. ఉపా 

సనయోా యనిత్యము. దాని నాచరించినం గక కు నధికబలము వచ్చునని 

యు నాచరింపకున్నను అది (కర్మ) నివృలము శకానేర దనియును శ్రుతి 
చెప్పుచున్న ది. ఇట్లుండ నిత్యానిత్వ్సములకు పోలిక మెటనుండి వచ్చునో? 

అనియెదవేమొ వినుము. కర్హాంగమునకు నంబంధించిన ప్రయోగవిధియే 

తదా శ్రిత మగునుపాసనలతో. గూడ నంబంధించు నని యదివజశే చెప్పీ 
తివి గదా ఆవిధియే పురుషునకు నిత్యముగ ఫలవాంఛను కలిగించును. 

ఫలవాంఛ లేకున్న నుపానన నాచరింపండు కావున ఆచరింపకున్న ప్రయో 

గవిధి నిరర్థక ము కావలసివచ్చును కావునను అది (ఆ ప యోగ విధి) నియ 

తముగ ఫలవాంఛను కలిగించును. కావున చెట్టును ఆశ్రయము లగు 

సో తాదులవలె నుపాననలును కర్మలతో" నముచ్చయము నియతముగ 
నిొందుననియె. 

165 



54 - బ్రవానూ శ్రములు, ఆఅ-5, పా నూ=౬ ౨, 

౪౨౨ ఇప. ళా. 3, ౩. ౬౨. 
09 "ఈ 

తాత్పర్యము;---మజియు విధాన ప్రకారమును బట్టి చూచినను 

కర్థాంగములకు దదుపాననలకును భేదము లేదుః వేద శ్రయమునందును 

'ఉద్దీఖాదులను కర్శసమయములయం దాచరింవనలయును. (వానియధ్య 
యనము మొదలగువాని నాచరింపవలయు ననుట): అని క ర్థాంగములను 

గూర్చియు “ఉద్దీథమును (అందలియోం కారమును) ప్రాణమునుగాను నూ 

ర్యునిగాను ఉపాసింపవలయును. అని యుపాసనలనుగహార్చియు విధ 

సనూనముగనే యున్నది. “ఉపాసనలు 5 ర్యాంగములకు నంగములుగ ను 
న్నను వానిని యకేచ్చముగ నాచరింపవచ్చును.” అనియు “యజ్ఞాలగము 
లను మాత్ర, మెస్పటికిని యజ్ఞములతోం జేర్చియే యాచరింపవల యును 
అనియు నెచ్చటను లేదు కదా. ఈకారణమువలనంగహాడ క రాంగములును 
వాని నాశ్రయించిన యుపాసనలును కర్మతో నముచ్చయము నొందు 
ననియె చెప్పి తీరవలయును, 

౪౨౩. సమాహోరాల్ , ౩, ౩.౬౩. 
తాత్సృర్యము: =ఇదియునుయ గాక నీవిమయమున లింగము గూడ క 

లదుః భాందోగ్యోపనివత్తునం దు ఉద్దథవిదర్యయందు “వోోతశతృవదనా E 

వాపి దురుద్దీథ మనుసమావారతి “ఉదాత తీనకర రమునందు (సామగాన 
మునందు) లోపమును గావిం చెనేని వళోశరొొక్క స్థానమున గూర్చుండి 
యాతడు చేయుకర రను చేసినచో నాదోవమునుండి విముక్కుం డగును? 
అని యున్నది, దీనిని బట్టి విమర్శించిన వేదత్రయమున విధింప౭బడిన 

వన్నియు నన్నిస్థలములలోనికి జెచ్చికొనబడవచ్చు నని లెలియనచ్చు 
చున్న ది. ఉద్దాత సొమగానము నాచరించువాండు హోత బుగ్వేదమం త్ర 
ములతో నాయాకార్యముల నొచరించువాండు ఉద్దాతకు దోమశాంతితై 
బుగ్వేదమంత్రములు అందలివిధానములు కావలసీ వచ్చుటచే నవసర 
మైనవిమయము లన్ని యు నన్ని వేదములనుండియు( బరిగ గ్ర హీంపంబడవలసి 
నవియే యని తోచుచున్నది, 

% 
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౪౨౪, గుణ సాధారణ భ్రు లే శృం 3, 3.౬౪ 
తాత్పర్యము: --- మటీయొకగుటుతుకూడం గానవచ్చుచున్న ది. ఉద్దీ 

థవిదష్టియందు ఓంకారమే యాపాస్య బేవత గాః జెప్పంబడి యున్నది, టేస్ట్ 

థావయవ మగుటచే నదియే విద్యకు నా శృయమై క రాంగ మెకూడనున్న ది, 
చానినిగూర్చియు “తే సేయం త్రయీ విద్యా వర్తతే *-ఈయోంకారము 
చేత నేవేదశ్రయమునందు జెప్పంబడినకర్శలును ప్రవ్నర్హించుచున్నవి యని 
నర్వ వేదోపసంహోరము ఇప్పంబడి యున్నది. ఉపాస్య బేవత నర్వవేదముల 
తోను సంబంధించియుండ నుపాసనమా్ర, మేల సంబంధింపదు? విచారిం 
చిన నీరెంటికిని (క ర్హాంగమునకును తదుపాననకును) భేదము కానరాదు 
కదా! కావున నీగుజుతును పట్టిచూడ కర్తాంగోపాసనలు కర్మలతో సము 
చ్చయము నొందునవియే, 

మణియు బ్ర యోగవిధి రెంటికిని సమానముగ నుండుటచే సర్ 
నిషయములును సమానములుగ నే యుండవలసి వచ్చును.క రాంగములకు 
౫ర్శలతో సముచ్చయము లేకున్న నుపాననలకును లేకపోవచ్చును గాని 
యట్లు లేదు, ఈకారణములవలన నుపాసనలు గర్భలతో నముచ్చయము 
నొందు ననుటయే నిర్తిషివాదాంశము,” 

©.3 ఫి వొ త 'సరా-౬౫. 

అవతారిక:--అని యిట్లు వచ్చినపూర్వవతుమును ఖండింపు 

చున్నాడు. 

౪౨౫% నవా తత్సహాభావా క్రు తే, ౩. ౩ ౬౫. 
తాత్సర్భము:-ఇట్లు చెప్పుట యుక్తము కాదు అంగములు 

నముచ్చితీములై యున్నను ఉపాసనలుమాత్ర మ ట్లుండణేరదు. శ్రుతి 
యందు “గవాం వా గృహీత్వా చమసం వోన్నీయ స్తోత ముపాక 
రోతి సోత్ర మనుశంసతి ప్రస్తోతః సామ గాయ హోత రేత ద్యజి” 
“పాత్రమును గ్రహించి కాని చమసమనును పైకి నెత్తికాని సోతృము 
నాచరించును. స్తోత్రమును వఠించును. ఓస్తోతము వేయువాండా సామ 
గానము నాచరింపుము. హోమము చేయువాండా నీవు వోనుము నాచ 
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రింవుము” అని యవసరము కలిగినప్పుడు “'వేదత్రయమునందు నున్న 
విధుల నొక గాస్టలముననే యుపసంహరించుకొనవలయు ననునది న్పప్టము 

గనే వివరింపంబడియున్నది. ఉపాసనలను గూర్చి మాత్ర మిట్లు చెప్పం 
బడీయుండ లేదు. “వ యోగవిధి నర్భసాభారణముగ నున్నది "కావున 

గర్యాంగములవలెనే యుపాననలును నముచ్చితములు కావచ్చునంటిమి 
కదా!” అనియెదవేమొ యది సరికాదు. ఉపాసనలకు ప్ర ల్యేకఫలములు 
కల ననియు అవి పురుపషేచ్భాధీనము లనియు యిదిష "కే చెస్పితిమి, 
ప్రయోగవిధి మొట్ట మొదటినుండియు సిద్దమై యున్నవ నువు నా లో 

యంచుచేగాని వానిన్వభావమును మార్చేంాలదు. క ర్యాంగములే 

కర తో నితసంబంధము కలిగియుండవచ్చును గావున వానినిమా త్రము 

కర్ణ ర లతో ప్రయోగవిధులు సముచ్చయము చేయంగలవు, కాని యుపా 
సనలనుమాత్రే మట్లు చేయనేరవు, అవి న్వతంత్రములు; వురువకామము 
నాక యించి ప ప్రవ “రించునవి. కామంబును ఉజేశము; ఒకదానిని చెంద 
నలయు ననుసంకల్సము. ఖ్తది పురుషాధినముగం గలుగవలసినదియీ కాని 

మజీయొక నినిర్భంధమువలన కలుగవలసినది కాదు కడా! ఇందును నిరం 
ధ ముండవచ్చు ననిన నప్పూ డదిసంకల్పమే కానేరదు, ఈకారణమువలన 
కర్యాంగములు నిత్యములు; అనిత్యకామముల నాళ శ్రోయించినవి యగుటచే 
విద్భో లనిళ్ళములు. వీనికి నాక్రయా శ శ్ర యీభావనంబంధ మున్నను సా 
దృశ్యము మాత్రము కలుగదు, 

ఇట్లు కొన్న నిత్యములును మజికొన్ని యనిత్యములు ' నగుటయే 
యుప చేళమునందలిభేదము, “దీని నిట్లు గావింవవలయును” అనునంళము 
మాత్ర మంతేటను సమానముగనే యున్నను పూర్వావరవినుర్శ నాచరిం 
చినచో నీభేదము కానవచ్చుచున్న ది. మజియు మి రుపన్యసించిన రెండు 
లింగములును మోపూర్వపతమును దృథపరువ నేరవు, *క ర్థాంగములు కర్త 
సముచ్చితములు కావచ్చు నని మే మంగీకరించుచునే యున్నాము; ఉప 
సనలకును వానికిని సంబంధ మున్నను సాదృశ్య ముండదని మాత్ర మే 
నిరూపించుచున్నాము. ఉపాననలు గ ర్యాంగములకు సంబంధించు ననగా 
గర్యాంగము లున్న ప్పుడే యవి యుండు ననుటయు లేనప్పూ డుండవనుట 
యుమూ త్రమే యర్థము కాని త్రాటితో కట్టంబడినవానివలె నాయంగ 
ములతో నే కట్టంబడియుండి యిని బయటకు బోయిన నటకుం బోవుచు 
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నుండుననుట యర్థము కాదు. ఉపాసనలకు క ర్థాంగము లుపాన్య దేవతలు 
మాత్రమే కదా యగుచున్నవి. ఇ ట్లగుటచే నుపాసనలు స్వతంత్రములు, 
పురుపేచ్చ నాశ్రయించినవి. ఈకారణమువలన నిచ్చవచ్చినట్లు కర్మతో 
చేర్చి యైనను చేర్చక నై నను ఆచరింపంబడవచ్చును ; ఆచరింపంబడకను 
పోవచ్చును. 

౪౨౬, దర్శ నా చ్చ. 3. 3. ౬౬. 

తాత్పర్యము: -నుణీయు ప్రత్యతముగనే శ్రుతి యీవిమయము 

ను చెప్పుచున్నది. కొన్నిక రాంగోపాననలను బోధించి “ఏవం వి ద్ధ్ వె 
బ్రవ్జో యజ్ఞం యజమానం నర్వాం శ్చ ర్తి జోజభిరతుతి” “ఈవిధ 
ముగ గ ర్యాంగస్వరాపము నెణీంగిననాడు యజ్ఞమును బుత్విజులను 

గూడ రమీంచును” అని యుపాసకుని శతి ప్రశంసించుచున్నది. ఉపా 
సనలు ప్రతికర్మయందు గర్గాంగములతో బాటు నుపనంహరించుకొనవలసి 
నవియే యగునేని యందజకు దజ్ఞానము కలుగవలయుట యావళ్యకమే 
మైయుండ శ్రుతి యి ట్లొక్కసి నేల ప్రశంసించును! కావున దీనిని పట్టి 

చూచిన “ఉపాసనావిధి యందజకు నావళ్యకముగాదు; పురు పేచ్భాధీ 

సమే” యని తేలుచున్నది. ఇ ట్ల్రగుటచేం బురువుండు. గ రాంగోపాననల 
య థేచ్చముగ సముచ్చయముతో నైనను వికల్పముతో నైన నాచరింప 
వచ్చును, 

కయందు తృతీయాధ్యాయమున 

తృతీయ పాదము 



అద 

ARSE 
oes 

తృతయాధ్యాయము - చతుర్ధ పాదము. 

అలన ఆర్ధిక లుం 

వాదానతారిక, 

వూర్వపాదమున సగుణనిర్షుణవిద్యలనుంగూర్చి వివారింపంబడెను, 
గుణోపసంహోరనిర్ల యమువలన వానిసంఖ్య యార్థిక ము” సిరపజు పంబ 
డెను. ఆయుపాసనలు ముప్పది రెండుమూ త్రమే కల వని తెలిసికొనవల 
యును, ఈపాదమునందు “ఆ సగుణనిర్లుణనిద్యలు మతీయొకకరతో 
సంబంధపడక న్వతం శ్రములయ్యే ఫలము నొసంగును” అనువివయాము 
సయు _క్రికముగ నిరూవీంపంబడును. 

ఉపనివ దృ్ర హ్యజ్బానమునకు మోవతపలము నొసంగుసానుర్థ వము 
కీల దనియు సగుణో పాననలుకూడ నట్టి వే యనియు నంగీకరించి పూర్వ 
పాదమునందు గుణోపనంహారవిచారము మాత్రము చేయ (బడెను, ఇచ్చట 
నాఫల దానస్వాతంత? ఫ్ట్మే యావే పనమాధానములతో నిరూవీంపం 
బడును. “ఉపనిమదాత్మ జ్ఞానము స్వతం త్రీముగ మోతసాధనమగుటడే 
వూ త్రమే పురుషూర్థసాధనమా? తేక కర్శల నాచరించుక _ర్తను పతిపాదిం 
చుటచే పురుషోర్భ సాధననూ ? ” యనువివయము విమర్శింపంబడును, 
“క ం్రు వాసనలు కర్మనంబంధములు కాకపోయెశేని పీనిని చేయవలయు 
ననుటయే సంభవింపదు. చేయంబడునది యంతయు గర యే కడా! 
అట్లు కర వత సంభవీంపక్ పోయిన నావీద్యలు ఫలసాధనములగుట యెటు? కొన్నిసాధనములచే సాధింపంబడు ననుట యెట్లు?” అని సంళయము 
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రాగా దానిని నిరాకరించుటకై. యజ్ఞము మొదలగుబహీరంగ సాధనము 

లును శతమదమాదులు శ,వణమననములు మొదలగు నాంతరంగసాధన 

ములును మనోవ్యాపారరూపము లగుక _రృవ్యతలును నిరూవింపంబడును. 

ఇట్లు ఈపాదముకూడ విద్యావిషవయమును ఛర్చించునదియే యగుటచే 
సీనిశని. బూర్వపాదమునకును. గలనంబంధ మేకనిమయనంబంధము, 

అధిక రణావతారిక. 

“ఉపనివత్తులయందు కరయు భో క్షయు నగుజీవునికంళు భిన్న ముగ 
నిత్యశుద్ధబుద్ధము క గస భావుం డగువర మేళస్టరుండు చెప్పంబడియున్నా డను 
టయు ప్రయనయే జీవునియథార్ధరాప మని వర్శ్మింపంబడియున్నా. డను 
టయు సత్యమే మే అయినను, ఉపాననలు ప్ర మూాణాంతరములవలనం గర్యార్ధము 

లని యేర్పడెనేని యప్పుడు కర్మకు  నింతవజకు కావలయునో గే యంత 
వజ క యుపనివదర్థము ప్రమాణ నగును. నిత్యశుద్ధ త్వాదులను చెప్పూ 
భాగము స్తుతిపరము నాత్ర మే యగునుకాని ప్రామోణికము కానేరదు, 

“ఇ ట్లయిన నప్పుడు జీవ చేవాములకు భేదమును పాటింప నక్క_ఆఅ లేదు. 
చేవాముకూడ క_రయు భో క్రయు నగుచున్నవి కదా! యనియెదవే మొ 
యట్లుకాదు, చేవామనిత్వము, భో క్షయు ననిత్యుం జెయగునేని *జయకృ తా 

భ్యాగమకృతవిప్ర నాళ దోవములు "వచ్చును. ఈకారణమువలన కర్శ్శ 
క్రర్హయు నిత్యుండుగ నే యుండితీరవలయు ననమటయీ సిద్ధాంతము. ” అను 
నది సొమాన్యముగ సర్వాధికరణములయందును గలవూర్యపత ములకు 
దాత్ప్సర్యము. “విద్యలు అంతరంగ బహిరంగసాధనములతో నాచరింప 
బడి స్వతంత్ర ముగనే ము _క్తినొసంగును,” అనునది సిద్దాంతాభి ప్రాయము. 
“విద్యలు కే కర్తను" ప్రతిపాదించునవియే ; స్తోత్రము వేయునవియీ” 

క క 

x అకృతాభ్యాగను మనంగా చేయంబడనిది ee వచ్చుట. కృతఠవి 
(స్స నాళ మనంగా చేనీనది యనుభవమునకు రాకుండ నళించిపోవ్రట. వూర్వజన్మ 

లేశపోయినచో తవచేం జేయంబడకుండియు పుణ్య పాపములు ప్ర ప స్తురే జన్య మున ఫలము 

సొ సంగవలయున్సు ఉత్తరజన్యము. లేకున్నచో 'ప్రన్తుర జన్మమున తేయంబడినపుణ్య 
పాపములు ఫలమా నాసంగశ యే నశించిపోవలయును. ఇవి రెండును నిరుద్ధము లే. 

ళో 



360 ద్రవానూ త్ర ములు, అ-౨, పార, నూ-౧. 

యనునది పూర్వవతీమునకును “విద్యలు న్వతంత్రము లే బహైక్యమును 
కృమముగాంగాని ప్రత్యతముగాం గాని యొనంగునవియే” యనునది 
సిద్ధాంతమునకు ఫలము, సంగ త్యాదులు అచ్చటచ్చటనే వ్రతిపాదింపం 

బడును. “ఉవనివత్తులు జీవస్వరూ పాను వాదపూర్వకముగా బమక్య్ము 
వ్రతిపాదించునని యిదివజి కే యచ్చటచ్చట నధికముగ బతిపాదింపంబడి 
యున్నను కొన్నివిశేవపూర్వు పత హేతువుల నిరాకరించి స్థూణాఖనన 
న్యాయముచే నావిమయమే యీపాదమున మజిల నిరూవీంపంబడుచు 
న్నది యని తెలిసికొనవలయును, లందు కొన్ని విశేవహేతువ్రలు యుం 
డుటచే నిందు పొనరు క్ర స్థిము లేదు. 

౧. పురుఖార్థాధిక రణము, 
నంళయ వినయ సంగతులు :—“(నగుణ) నిర్షుణవిద్యలు స్వతం 

త్రముగనే ఫలము(మోశతము) నొనంగునా? తేక క రను ప్రతిపాదించుచు 
నొక_రమూలమున నేదియో యొకకర్మయందు ప్రవేశించి దానిమూల 
మున ఫలము నొనంగునాో అకువిషయ మోూాయధికరణనున నాశ్లేవ 
సమాధానములతోో నిర్షయింపంబడును. వివయనిరూపణముచేతణే సంభ 
యను నిరూపింపంబడెను, ప్రథమాధికరణమగుట చేదీనికి బ్ర త్యేకసంగతి మ లో యవసరములేదు, మజి యు: బూర్వపాదాంతమున క ర్థాంగవిద్యలు వసా 
వీంపంబడి యుండుటచే “ బ హ్మవిద్యకూడ నట్టి జే యగు నేమో” యని 

వచ్చునాశ్నేపము దీనికి: బూర్వాధికరణముతో గలసంగతి కావచ్చును. 

ఆఅ._9, పొ-౪, సూ.ం, శ్ 

అనతొాదిక్ 3. పె విషయమును నిరూవీంచుట కై మొట్టమొదట 
నూ శ్రకారుండు స్వాభీ ప్రాయము జూపుచున్నాండుం 

౪౨౭ పురువార్జి ఒతః శబా దితి చాదరాయణః, 

© బ్ర ౧ 

తాత్పర్యము:---(నిక్షణ) విద్యలు న్వతం త్రముగనే ఫలము నొనం 
ఏను గాని కర్యనంబంధము నెట్లు నొందవు, నూత్ర కారుం డగు కొద రా 
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యణుం డిశ్లు యభిప్రాయపడుచున్నా(డు, వేదంబును ఇక్షు చెప్పు చున్నది, 

“శరతి శోక మాత్త్మవిత్. స యో వాసై త త్ప్సరమం బవా వేద ట్ర 

హావ భవతి. బృ,వ్మావి దాప్నోతి పరం. ఆచార్యవా౯ పురుపో వేద తస్య 

తావ చేవ చిరం యాపన్న విము వ్యేఒథ సంప కే ఫల “ఆత్ర జిం 

గినవాండు (ఎజుంగుట యనగా నుపాసనచే సాయెత్కారము నొందుట.) 
నంసారదుఃఖమును తరించును. ఎవ్వుండు ప్ర పంచారీతుం డగు బ్రహ్మము 

నెలుంగును వొోండు బ్రహ్మమే యగటిను, బ్రైవావే త్ర మోాయుమును జెం 

దును. నద్దురువు నాళ్ళయించినవాండు పరమేశ్వరు నిజుంగును, మోత. 

ము జెందుటకు 'జానము జనించినవినవ వారబనాళ మొక్కటియీ యాల 
లు డు 

స్యము” అను మొదలగువాక్ళములను విమర్శించిన నీయర్గము తేటంబ. 
డును. “య ఆ త్యాఒపవారీపాప్థా “సర్వపాపవినిర్తు కు (ఇచ్చట 

పాపమనంగా శేవలపాపకర్మయే కా దనియు సర్వవిధము లగుసంసార 

సంబంధ ములుకూడ నాపదముచే నూహింపంబడవలయు ననియు తెలిసి 

కొనవలయును.) డగుజీవుం డెవ్వడు గలడో చాణే బవ్వాము 

అని యారంభించి యంతఠీమున “నరాషం శ్చ లోకా నాప్నోతి 

సర్వాం కృ కామా న్య స్త మాత్రాన మనువిద్య విజానాతి” “ఎవ్యండు 

తనస్వరూపనము నుపాసించి మెజుంగునో యట్టి వాయడు పరివూర్ణ కాము 

డగుటచే సర్వలోకముల నర్వ కామముల నొందును (కైవల్యము నొందు 

ననుట) అని శీవలవిద్యయే మోతుదాయకమునగ కాందోగ్యోపనిమన్తు 

నందు జెప్పబజియున్నది. ఇళ్లు బృవాదారణ్యకోపనివత్తునందును “అత్తా 
- గ్ కక అనె అలలో ఖల వా అశే దవ్షవ్వుల ఓమ్యైతేయా మోమార్థియగు వాండు స్వస్వగూ 

పము నెటుంగవలయును” అని యువ కృమించి యంతీమున *వతావడ జీ 

ఖల్వమృతత్వం”” “పి మైతే యా ము_క్రియనంగా నిదియీ” యని యు 
పసంవారింపంబడి యున్నది. ఈ పగరణమువలనంగాడ “విద్య న్వతం శ 

(లో : 

ముగ నే ఫలము నొసంగును” అనువివయ మే 'లేటంబడుచున్న దిక దా! ఇట్టి 

శ్రుతినందర్భములు మజశేయు ననేకములు కలవు, కావున నెట్లును నసగుణవి 

ద్ధకుంగాని నిపుణవిద్యకుం గాని కృమము క్రి సాన్లు క్రయాపనము లగుఫల 

ముల నొసంగుటకు గర్మసహాయ చుక్కట లేదు, 
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292 ములు, ఆ.5, పా-ర, నూ-=-. 

అ-౩. సా-౪. సూ-౨. 

అవతారిక, ఇట్లు న్వమతము ననువాదముచేసి పూర్వ వతు ఈ 

౪౨౮. శేపత్వా త్పురుషార్థవాదో య థాఒన్య్యం 
పతి జైమిని, 8, ౪. ౨. 

తాత్పర్యము, ఈవిమయమున శై మినిమవోముని భిన్నాభిప్రాయం ౬ 

డై యున్నాండు, “విద్యలు కర్శసంబంధముచేతనే కాని ఫలము నొనాం 
గవు” అని చెప్తూచున్నాండు, ఆవిద్భలకు న్వన్లాదిఖిన్నము లగుఫలము లూ 
ప్ర ల్యేకముగ శ్రుతియందుం జప్పంబడీయున్నను అవి యర్థవాదమా శ్ర ము ఆకే 

యగుననుచున్నాండు విద్యయనంగా నాత్మస్వరూపజ్ఞానమేకావునను, ఆతు 
క ర గావునన్కూ జహూసంబంధమువలన పర్షమయీత్వము యజ్ఞ ముతో 
సంబంధిం చినట్లు (చూ 3-59-5 ౨) యిీావిద్టయు (వెదిక) కర్తా 

లతో సంబంధించు ననియు నీకారణమునలన పర్షమయీశత్వవాక్య్యవవూ 
నందు గలపఫలశ్రు తివలెనే విద్యలవివయములో గలఫలశ్ర్రు తియు నర్థణూా 

దమే యగు ననియు జెప్పుచున్నా(డు. “ద్రవ్యసంస్కారకర్మను వరార్త 
త్య తృలక్రుతి రర్భ వాదః స్యాత్ ” “ద్రవ్యములు ప్రోతుణము మొదలగు 

సంస్కారములు అంగ భూతములుగా నాచరింపంబడుకార్య భేదములు అనం 

నివి యొక క్రతువుకొజు క్రై యీర్చడి యుండుటచే వానిని గ్యూర్చి చెప్పయబడకూ 
ఫలము లర్థవాదమాత్రములే” అనున్యాయము న్వసిద్ధాంతము నాత్ర 
యించి ప్ర నుకవిద్యాఫలములుకూడ నర్భవాద మా త్ర ములే యనుచూ 

న్నాండు. ఈవిద్భిలు కూడ యజ్ఞాంగ మగుక_ర్తకు సంబంధించినకర్శ తే 
కబా యనుచున్నా6డు, క ర్హాంగ మునకు సంబంధించినకర్త యంగభూా 

తీమే యగును కదా యని నిరూవీంచుచున్నాండుం 

వేదాంతి వూర్షపకుము3 బది యెట్లు యాయాత్ర విద్యలం 
కర్శపకరణమునందు లేతు, ఇవీ క రాంగము లనువివయమును సూచిం 
పంగలక్టు త్యాదులును లేవు, ఏమియు లేకున్న నీపక మెట్లు సరివడును ౫ 
“గేధుములను హోేమూార్థ మై వినియోగించుటకు. బూర ముదకముచేం 
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బోమీంపవలయును” అను నిట్టిసందర్భముయు యజ్ఞ ప్రకరణమున బఠింపం 
బడిన వగుటచే దానితో సంబంధింపనచ్చును; ఇండలీవ్రో హోశణము యబజ్ఞాంగ 
మగుగోధుముల ద్యారా యజ్ఞ జముతోంగలయవచ్చునుప ఇచ్చటిస్థితిమా త్ర 
మిట్టిది కాటుక దా! “ఇచ్చటలహాడ యజ్ఞాంగమగుక్ష ర కలండుకడా ! వాని 

మూలమున నివియు యజ్ఞ సంబంధము నొందవచ్చును” అనియెద వే మొ 

యది యుక్తము కాదు. “యన్వ పర్షమంయా జుహూ ర్భృవతి (చూ 

3. 3. ర.౨.)” అనువాక్యముకూడ నిశ్లు యజ్ఞ ప్రకరణమున లేకున్న ను 

అందు వర్ణి ౦వ బడినజునువు శీవలయజ్లనమునకే సంబంధించునది కా 

వున డానిమూలమున పర్ష్శమయీత్వమునకు యజ్ఞ సంబంధ ము కలిగి 

నది. ఇచ్చట యన్ననో కర్త యట్టివాండు కాండు. యజ్ఞములు వైదిక 

కరములు మరణానంతరమున ఫలముల నొసంగునవి, ఇనికాక లౌకికకర్శ 

ములు కూడ ననేకములు కలవు. ఈళ౭ెండువధము లగుకర్శలకును కర్త 

కావలయును. ఇట్లుండ కర్తను గూర్చి బోధించునంతమాగ్రమున విద్య 
లకు యజ్ఞ సంబంధము కల దని నిరూపించుటకు నెట్లు వ్ కలుగును? 

లౌకికకర్య "లతో గూడ. నీయుపాసనలకు సంబంధము కల దనుట వారి 

కిని సమ్హతేము కాదుకదా! బంక వై దికర్శములతో మాత్ర మే ఏనికి సంబం 
ధము కల దని సిద్ధాంతముం జేయుటకు వారాశ్రయించినయు క్రీ వాలదొం 

కర్త యుభయసాధారణుంతై యనియతముగ నున్నాండు కదా! 

డై మినినమాధానముఃఇట్టు కాదు, ఉపనిమత్తులయందు చేహ 

ఖిన్ను6 డగునాత్మ బోధింపంబడుచున్నాండు. కావున నాయాత్మ్మ లౌకిక వై 
దికకరములలో వనికి నియతక రృ కావలయునో వానిశే యీవిద్య్భలు సం 

బంధించు నని సిజాంతీము చేయవచ్చును. లౌకికకర ఒకు సివాలోకము 

నంజీ ఫలములు కలుగుచుండుటచే 'జేవాత జ్వానమా గ్ర నువలన గూడ 

గార్యనిర్వ్టాహ మగును. ఆత్మస్వరావ మెట్టిదియెన నగుగాక, తజ 

నముతో “మాత్రము లౌకికకర్గలకు నావళ్వగత కదు. చైదికకర్ణల విషయము 
న్ననో యిట్టిద కాదు. వానికి జేవాపాతానంతరముననే కాని ఫలము 
కలుగదు కావున బేహాత్త్య భేద మవళన్టముగ గ్రహింపంబడవలయానుం 

“నను జేవాభిన్ను డను” అనుజ్ఞానము కబిగిననేకాని సాధకునకు పరలోక 

భోగములయందు నమ్మకము నిచ్చయు జనింపదు కదా! కావున కర్త 
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364 బవ్వానూత్రములు, ఆ, వారో, నూ, 

యుభ యసాథారణు డై నను 'జీవావ్యతి రేకవిజ్ఞానసహీ తుం డగుగ ర్తమో 

తము వై దికకర ర్శలతో నిత్వసంబంధము కలవాండు ; విద్యలును వ్యతి 

శేకమునుబేధించేనవి యగుటచే క_్త మూలమున క్ర తుసంబరధ మును 

కలిగియుండునవి యే. ఈ కారణమువలననే వా ర ట్లభిప్రాయపడిరి. 

“ఇదియు సరిగా యుండలేదు, 'అపవాకపాప్లో అను మొదలగు 

విశేవణములు జీవవిషయ మున జ, యోగింపబడి యుందుటచే “జీవ్రండు 

సంసారికాండు" అనువిషయమే యుపనివత్తులచే ప్రతిపాదింపబడునట్లు 

తెలియుచున్నది, ఇృట్లయిన వారియభి ప్రాయము దోషయుక్తమగును కదా” 

అసియెద వే మొ వినుము. “నవా లశ పత్యుః కామాయ పతిః వ్రీయో 

భవతి (చూ. ౧౪ ౧౯. అను మొదల్లగుశ్రుతుల చే నా వ్రకరణమునందు 

మొట్టమొదట ప్రియమగువదార్థము నిశ్చేశింపంబడెనుం 'తయాత్త సంసా 
రియే యనుట నిర్వివాదము కదా! ఇట్ల టగుటచే నుపసంహారముకూడ నిట్టి 
దియే (జీవపరమే) కావలయును. ఈకారణమువలన నడువునడును నున్న 
విశకేవణములన్ని యు నర్థ వాదమౌాత్రములే కావచ్చు నని వానియభి ప్రాయ 
నము. ఈయభిప్రాయములవలన వారు (జై మినిమునీశ్వరులు) విద్భాలను 
క రాంగములునుగా. జెప్పుచున్నారు. 

బి౨౯. ఆచారదర్శ నాల్ , 3.౪. ౩. 

తాత్పర్యము: మజణీయు నాముని తనయభి ప్రాయమును బలపజు 

చుటకై కొన్నికారణాంతరములను గూడ జూపుచున్నాండు, “*జనకో వా 
వై 'జేవోళే బవాదవీ, జేన యే నే జే, యత్యమాణో వై నె భగవం తో. 

వా మసి”. “విచేవారా జగు జనకుండు అమితముగ “దథీణ నొసంగి 
యజ్ష్బము నాచరించెను, ఓమహోత్తులా రా చేను యజ్ఞ్రముచేయ బోవు 

చున్నాను” అను మొదలగువాకస్టములను విమర్శించిన బ్రవ్శావేత్తలు 
గూడ కర్మల నాచరెంచినట్లు తేలుచున్నది. మజియు “ఉద్దాలకమహళ+ 

ముని తనవుత్రునకు బ,వ్యావిద్య నుప బేశించాను” అని యువనిమతుల 

యం జే వర్ణ ంషోబడి యుండుటచే ట్రవ్వావే కలకు గూడ గృవాస్టాక్ర వ మే 

సంబంధ నున్నట్లు తొ 'చుచున్నది. "అమాశ్ర మము బనాువిధకర లతో 
సంబంధము కలది కదా! యాజ్ఞ జ్ఞ వల్క్యినహోముని తనభార్యకు నొన 

ర్ర,నయుపబేశ మును వర్షించునందర్భ మును విమర్శించినను ఈవినయ మే 
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(బృహ్మవే త్త తలు గృహాన్థు లనువివయ మే) 'వేటంబడుచున్న ది, కర ర్యనంబం 

ధీముతో. బని లేక శేవలజ్ఞానముదేశ నే పురుషార్థము కలుగుచేని 
౦యోాజన కౌదులు మవోయానసాధ్యము లగుకర్యల నేల యాచరింతురు? 

“అక్కే శే న న్యు ఏం చేత కీమర్థం పర్వతం వ్ర, వ నేక” “డూది ప్రక్క నున్న 

జిల్లేడు చట్లమిం దనే తేని దొరకునేని పర్వతమున శీం పోవలయును” అని 
క్దా లోకజులు చెప్పుదురు. ప్రతివానికిని తినసౌఖ్టిమును గమనించు 

టయే స్వాభావికము, కదా! కావున నీయాచారములను పట్టిచూచిన 
ఏీద్యలకు నవశో్ట్టీము కర్శ్యసంబంధము కల దనుటయీ సిద్దాంత మగచు 

న్నది యనుచున్నారు. 
ప 

౪౩౦. తేచు 1. 3. ౪. ౪. 

తాత్సర్య్భము: వ్. “య దేవ విద్యయా కరోతి శ్ర ద్ద 

ఆంాపనిమదా త చేవ వీర్యవ_త్రీరం భవతి. (చూ. 3. 9, ర౨. ” రను 
హాకన్టిము బట్టిదూచిన విద క ర్థాంగ మనుట న్పన్ష్ల మగుచున్న ది. “ఇది 

శీనల ముద్రీథ పిద్వకు సంబంధీంచిన వాక్య మే” యనియెద వే మొ యట్లు 

కాదు. “య శచేవి అని సర్వనామంబును. అవధారణంబు నుండుటశే 

నీవాక్టము సర్వవిద్యాపరముగానే సమన్వయింపంబడవలసి యున్నది. 

కావున మి-నిరూపణమువలనం గూడ విద్యలు కఠ్యలతో సంబంధించియే 

ఫలము నొసంగు ననుట సిద్దాంత మగుచున్న ది. 

౪౩౧. సమన్వారంభ కొత్ , 3. ౪ ౫, 

తాత్సర్భము:.“తం విద్యాకర్మణి సమన్వారభే నే” “అమోాతు 
ఫలమును విద్యాకర్శ్యలు రెండును ఆరంభించును. (కలుగజేయు ననుట)” 

అసి ప్రత్యతు ముగ 'జెప్పబడియుండుట వేత. గాడ నీద్యాకర్థలకు సంబం 

ధము కల దని తోచుచున్నది. వీద్యాశ ర్య లు పరన్నరము కలసి ఫలము 

నొసంగు ననియే కదా యాశ్రతికి నర్థము, “ఇ క్షు గావలయు నని నియమ 
మేమి ? “విద్యకాని కర్యగాని సోయా ఖీలనును సమానసామర ర స్రముతలోనే 

రెకుసంగును అని మాత్ర మర్ధము కాళహాడదా” అనియెదవేమొ. ఆ 

ట్రయినను పై నుదవారింపంబడీన యు కులవలన పరస్పరసంబంధము నే 
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నిర్ణయింపవలసి వచ్చుచున్నది. కావున విదర్ధిలు కర్కసంబం 

త్రముగ ఫలము నోనంగ చేరవు. 

౪౩౨. తేద్య్వల్" విధానాత్. ౩. £ 
తాత్ప్సర్థము:---ఇది యంతయు గాక “ఆచారి! 

ధీత్వ యధథావిధానం గురోః కర్హాతిశీపే. ణాభినదూూమవ్మ 

శుచా చేశే స్వాధ్యాయ మధీ యాని” “పురుషుడు స 
యాయనకు శుశ్తూవ జేయుచు మిగిలినకాలమునందు పరి 

యనము నాచరించి ముగించి గృవాస్థాశ్రమమును నక్కి 

యించి బవాువిధకర్శల నాచరింవుచు పరిశుదసలమునం గ 

మును పఠింపుచుండవలయును.” అను మొదలగుక్టు తులు! 

సర్వ వే దార్థము నెజింగినవానికే కర్గాధికార మున్నట్లు * 
ఉపనిమత్తులు కూడ జేదభాగమే యగుటచే తదర్ధజ్ఞానవ 

వానిశే కోర్తాధికార మున్నది యనవలయును. ఇట్లు సక్సిన | 
సంబంధ మున్నట్లు స్ప మగును కదా! “స సరియే కానీ యః 

మొట్టమొదట వీలు లేదు. పైశ్రురియందు కేవలవేదాధి 

శ్ మ వర్ణింవ(బడేను కాని ఛూర్గ దానము కాదు.” అనిధమె౭ 

జ్ఞానము “శినిశేవలాధ్యయనముతో బ్ర బ రెోాజనము లేదను 

దొటు నెటింగినదియీ, కావున చెట్టును. విడ్యాకర్మసంబంధ, 
కాదు, 

౪౩౩. ౧యమాచ్చ. 5. ౪.2. 

తాత్సర్భము:=ల్ల ది యంత యు నిట్లుండ *కుర్వ న్నే 

జిజీవిపీ. చృతం సమా” “కర్మల నాచరింపుచుశే నూజుసం 

బ్రతుక నిచ్చయింవవలయును” అను మొదలగు నుపనివమవ ౭ 

కొన్ని కర్మను నర్వకాలము ననువర్తింపవలసినదానినింగా ని 

న్నవి, ఈనియమమువలనంహాడ విద్యకు కర్యసంబంధ మావ 

చేలుచున్నది. ఇట్లు లేకుండిన సీనియమము ని నిరర్ధక మగును క 
నెట్లును విద్య కర్మ రర ఏ త్రో సంబంధించియే ఫలము నొసంగను, 

;నినువోముని తనసీద్దాంతమును స్థాపించుకొనుచున్నా (డు. 
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అ._.3. పొ-ళ£. సూ-౮. 

అవతారిక :----ఇట్లు వచ్చినపూర్వ పతుమును ఖండింపుచున్నాండుః 

మొట్టమొదట "రండవనూ త్ మున నిరూపింపంబడినపీవయమును ఖండిం 

పుచున్న్నాయడు.. 

౪౩౪. అధికోపదేశా త్త ఛాదరాణ సవం 

తద్దర్శ నాల్, ౩, ౪. ౮. 

తాత్పర్టము: ౧ మయభిపొయము యు_క్షమైనది కాదు, “కేవ 

త్వా త్పురుపాగ్గవాదః (3-5-౨. y అనునూ త్రమున జెప్పంబడియున్న 

ఏమయము యు కము కాదు. ఉపనివశ్తులయందు నంసారియు క ర్రయు 

భో క్తయు నగుపుకుముః డొక్కందే శరీ రాతిరి కుడుగా వర్తి ంపంబడియుండు 

చేని ఇగరసంబంధ మేసుయు అేకుండునేని ప్పుడు ఆనూత్రమునందలి 

నిరూవణ యు క్ష మగును. ఉపనివత్తులయభి పాను మది కాదు, వాని 

యందు 'చేవోతిరి క్లుండును నిత్యశుద్ధబుద్ధము_కృ కసభావుడును క ్రర్భృత్వ 

భో కృత్వాదిధర్న ,వివర్డితుండు నగుపర మేళ రుడు జీవాభిన్న రూపముతో 

నటయుగంబడవలసీనవాయ గా వరి ర్లిరిపుబడుచున్నా(దు, మజియు టెలి 

యంబడని యపూర్వవివయమును పప్పాటయే  ఇా్యస్ర్రమునకు శాస్త్ర 

త్రర్రమును కలిగించు ననువిషయము మోకును సమ్మతమే, నంసారియు 

కర్తయు భోక్షయు నగుజీవుండును సర్వలోక ప్రశ్రతముండు,. ఇ ట్లుండ 

శ్చీవల జీవుని ంయార్చియే వేదము. చెప్పు ననుట యెట్లు యు క్ు ర్త 

మగును ? జీవపరము లు గొన్ని వాకర్ణిములు కానవచ్చినను వ'ని నను 

వాదమౌాశ్రి, ములనుగా యూహప్*ంపవబయును, అవూర్వవివషయమును 

వర్షీ ంచుటకు దగ్సంబంధి యగు ప్రసిద్ధనివయము ననువాదము శోయుట 

దోషము శారు కదా! శావున సుషేనివ తులు కేవలజీవచరములు కాను. 

పరమేశ పరజ్ఞానంబును క రాచరణమున స్తు 'సుపడెకోాగించ నది కాదు, విరు 

ద్రముకూడ సై యున్నదని ని “ోడవమర్న ౦ చః (౨, ఈం ౧౬, ) అనుస్థలమున 

సూత్ర గారుండు న హావీంవంబోవుచు న్నాడు, 9 ట్రగుటచే విద్యా! ర్మ ఒరు 

నిట్టిసంబంగి.౦బును క కుదురడు. సంబంధమే లే దనిన సిక్ సత్వ (అధీ 
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నత్వ) మెటనుండి వచ్చును. నిత్సనంబంధ ముండిననే కాని శేమత్వము 
కలుగదు కదా! కావున విద్భలకు వర్శింపంబడినపులము లర్థవాదమా శ్ర, 

ములు కానేరవు. “వురుషా ద్దోతః, Ge. ర ౧)” అనుస్థలమున సూత్ర 
కారు డొనర్చిననిరూపణమే యు_క్రియు క్ర మెనది. పూర్వపత మున 

జూపంబడిన హేతువు లన్నియు *నాభాసమాశ్రములే, సూ త్ర కారునిసిద్ఞాం 

తమును అ్రంచుకయైనను కదల్ప నేరవు. 

ఎాస్తవస్తితిలో జీవపరమేళ్వరులకు భేదము లేదు, ఘటోపాధి 
యందు ప్ర శేశించుటశే సర్వవ్యాపక మగునాకాళము ఘుటాకాశేనామె 

నుతో వెస్టవహరింపంబడుచున్నటు బుద్ధియందు ప్ర, ప వేశించుటచే పరమే 
శషరుయడే జీవశబ్దముచే వవవారింపబడుచున్నా (డు రజ్జువునందు గలుగు 

-సర్పజ్ఞానమువలే నీజ్ఞానము కేవలభ్థాంతిమూ త్ర మే మొ యున్నది. వకరూ 
వుసియందు భేద ముండదుకదా! ఈవిమయ మంతీయు నిదివజశే యచ్చ 
టచ్చట శక్రుతిన్మృతియు క కముతో బోధింపంబడెను కదా! శ్రుతి పరమ 

వుకుషార్థమును బోధించుటనై. ప్రవ ర్తించినది కావున దానికీ” నీళ్లాంతిని 

తొలగించుట. యావళ్యక మయ్యెను. ఇ ట్లగుటచేత ఆప్తుడగువాండు 
రజ్జుసర్ప భ్రాంతిని తొొలలగింపవలసినప్రూడు గ్ద్పప్పూడు నీవు చూచుచున్న 

సర్పము 'రజ్జువే” ఆని నరానువాదపూర్వకముగ దానియథార రూప 
మగురజ్ఞువును బోధించునట్లు జీవానువాదపూర్వకముగ నాతనియ థార్థ 
రూప మగుపర మేశ్వరుని 'బోధించుచున్నది, 

“యః నర్వజ్ఞః సర్వవిత్ .భీషా౭.సా ద్వాతః పవ శే, మవాద్భు 
యం వజ ముద్యతం. ఏశస్య వా అమరన్య వ్రశొననే గార్గి త డైతత 
బవాసాన్టం ప్ర పజాయీ మేరి. త శ్తే జో౭_స్ఫజతి” “వండు సామాన్య 

మును విశేషముగను సర్గము నెజుంగుచున్నా (డో ఆపర మేళ్వురునిభ 
యమువలన వాయువు వీచుచున్నాండు, అపర మేశస్టరుండు ఎ త్తంబడిన 
నద్రాయుఫమువలె సర్వ పృపం సమునకును భయ కారణ మె యున్నా (డు; 
గానే నాశరహిక మగుసీపకమీక స్రరునియొక్క యాజ్ఞ యంజే సర్వ పపంచ 
ము నున్నది, ఆపరమేశ్వరుండే నయముగ ప్రవంచరూపము నొందవల 

యు నని సంశల్ప్చీంచెను. ఆపర మేశ్వకుండు ఆశౌక వాయుభూతోత్పత్యనం 
తరమున లేవదోభూతమును నృజిం చెను” అను మొదలగు వాక్యములను విమ 

* అధానమనంా వా స్టవస్థితిలో లేకండియు నున్నటు తోచునది, 
ఎనీ గా _ 
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రించిన నీవిషయను కేటపదును. జీవుండు విశేమజ్ఞానరూపుండనియు పర 
పేళస్టరుండు సామాన్యజ్ఞానరూపహుండసియు. వాక్యాన్వయాధిశరణమున 

(౧. ఈం ౧౯) సవి స్తరముగ వివరించియున్నాము. ఇప్పుడు జీవునకు . 

సర్వజ్ఞత్వము సంభవింపదుకదా | శ్రుతికి కేవలజీవ వ కటనమునం జే యభి' 

ప్రాయము కలజీని అపహాతపాప్ర పతాదిగుణములను వర్ణించుట కేవల 
స్తుత్యర్థమే యగునేని “ యః నర ౪” అని చెప్పబడి యుండగూడదు. 

మతియు జీవస్వ భావములు ప్రత్యతిసిద్ధ ములు, వాయా్యదులు జీవునకు 

భయపడుట లేదు కదా! ఇ ట్లగుటచే “వేదము జీవభిన్నునింగూర్చి 
చెప్పదు” అనిన, “భీపాస్తాత్ ” అను మొదలగు శ్రుతులు విరుద్ధము లగును. 
“ద్రదియును శ్ర్రుత్యర్థ మే” “యని నాదింపంబూస్నను నృష్టిక రనుంగూర్చి 
ఇప్పు వాక్యములు కలవు కదా! ఆనృన్టీ జీవ్రనకు సాధ్యము కాకపోవుటచే 
తత్మ._ర్హ జీవభిన్ను జే యగుట నిస్సంఛయము, కావున వేదము శేవలజీ 
వునిగార్చియే కాక తద్భిన్నుం డగుపర మేశ్వరునింగూర్చి చెప్పుచున్నది, 
శవలజీవునింగూర్చి చెవ్రూనేని యప్పూడు టై మినిసిద్దాంతము నిలంచునుగాని 

యట్లు లేదు. 

:“ఇట్లుకాదు. “ఆతన ను కామాయ సర్వం, ప్రియంభవరి, అత్తా 
వా అరే దప్రవ్యుః యః ప్రాణేన ప్రాణితి సత ఆత్తా సర్వాంతీరః. య 

పపోజతీణ్ పురుషో దృశ్య తే... వతం ల్వేవ తే భూ యోఒనువా 
ఖ్యాస్యామిి “తనకొఆ కే (జ్రీవునికొజ శే) సర్వపదార్థములు నిష్లము 
లగుచున్నవి. ఓమైత్రేయా ఆక న్వరూపమునే యెజుంగవలయును. 
ఎవ్వండు ప్రా ప్రాణముచే జేవించుచునా తో వాండే స ర్వాంతరు డగునీయాక 
ఈకంకియం 'దివషీండు గానవచ్చుదున్నాండో.. .ఆపవురుముశే నీకు మటల 

వివరించెదను ( తెలిసికొనంద గినవానినింగా నిర్ణయిం చెదను)” అను మొదలగు 

వాక్థములవలన జీవుండే జ్లేయపదార్థముగ నాళర్షింపబడె నని తోచుచు 
న్న ది. ఇట్లుండ నుపనిమత్తులయందు జీనభిన్న వ దార్ల ముటనుండి వచ్చె 

ను” అనియెడజేము వినుము, వా స్తవస్థితిలో జీవ బ్రవ్యాములకు భేద మే 
లేదు కావున నిట్లు 'చెప్పంబడెను. జీవునికరీకు భిన్న. డగుపర మేళ్వరు? జే 

యు క్రేశింవంబడినను వా రిరువురికీనీి గలయత్యంతాభేదమువలన నిట్లు 

వరి రంపం బడెను. “అన్న మహాలో భూతీస్య ని నిఃళ్వ్పసిత మేత ద్య దృశ్వేదః, 

యో౭.కనాయావిపా సే శోకం మోహం జరాం మృత్యు మ ల్యేతి. పరం 
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370 బ్రవ్మానూత్రములు, అంక, వారం సూ-౯ా, 

జ్యోతి రుపసంపద్య న్వేన రూపే శాభినివృద్యతే న ఉ_త్తమః పురుమః 
“సర్వవ్యాపకుం డగునీ బ్రహ్మమునకు బుగ్వేదము నిశ్వాసనూత్తము, 
ఎవ్వండు ఆశలిదప్పులను ముసలితనమును మూర్భను దుఃఖమును మరణ 

మును కూడ నతిక్రమించునో, ఆజీవుఃడు నుషు_ప్ప కివస్థయందు పరమేళ్వ 
రునిజెంది స్వన్వరాపముతో నే నిలుచును. ఆతడే యీ _త్రమవురుముడు”? 

అనుమొదలగువాక్య కేవములందు జీవునకు సంబంధింపనిధర్మములు వరిం 

పంబడీ యుండుటచే 'సివిమయమే న్పష్ట మగుచున్న ది, ఈ వ్రకరణమునందు 
జీవ బ్రహ్లాఖేద ము్షైశింపం బడకుండీనయెడల జీవోప క్ర, క్ర మముసకును ద వో 

పనంప+రేమునకును విరోధము వచ్చును కదా! కానన జీవకథన మను 

వాదమా శ్రేము పరమేశ్వరరూపనిరూపణము తాత్పర్యము. అత్యంతా 
భీదమువలన నొకొ్కలక్కస్థలమున జీపోవక్ర, మాదులు గానవచ్చుచున్న వి. 

ఇంతమాత్ర త మువలన నుపనివతులండు జీవుడుమాత్ర త్రమే వర్షింపంబడె నని 
యు బ బ్రవ్వధర్న ముల జెవ్వుట సోతమాత్ర మే 'యనియా' వాదించుట 
యు యు కము కాదు. ఇట్టి బహ వ్యూన్వహావమును పతిపాదించునవి 
యగుటచే విద్భలును స్వతంత్ర ముగ ఫలము నొసంగునవియే. 

అద, పొ-౪, సూ- రొ 

అవ తొదిక :--మూండవసూ త్ర మున బతిపాదింపండినయాచా 
రాదివివయముల నిట ఖండింవుచున్నా (డు, 

జి తె ఏం తుల్యం తు దర్శనం, 3 ౪ వక 

తాత్సర్యము:-- మజీయు “బ్రతక కలకు? గూడ యజ్ల్ఞాదికరా 
చరణ మున్నట్లును గృవాస్థా శ్ర ము నమన్దోట్లును శ్రుతులయందు' చెవ్నః 
బడి యుండుటబే విద్యాకర్త్, లకు నంబంధ ముండనరయును. ౫ అని చేయ. 
జడినసి ర్ధాంశము కరాడ యు_క్షియు రము కాదు, * 'బవ్లావే తేలు యజా 
దుల నొచరించిరి, ” అని యెట్లు చెప్పబడి యున్న దో ప అస్లు “బవాే శ్ర 
లకు గర్శ్య లతోం బని లేదు. 5 అనియు జప్పంబడి యున్న ది, “వక్ర ద న 
వైత దిడార్తంస ఆవార్ బుషపేయః కానపేయాః క్రిమరా వయ మధ్యే ప్యామ హే కిమురా వయం యమయ్యామహే, వత్ర ధ్ధ స్మ వై త్ర త్పూ 
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విద్యాం సోఒగ్ని వో త్రం న జువావాంచ క్రి శే. వకం వైత మాత్థానం 

ఏదిఠా బ్రా వాణాః ఫు తై. ..వణాయా శ్చ “సత్తైమణాయా. శ లోకే శైవ 
కాయా SN వ్యుత్లా యాథ భిమోచర్యం చరంతి. 3” కావెపీ యమునులు 

ప్రవ్మాజ్ఞానము కలవానై. “మనము వేదాధియనము చేయ నేటికి ? యజ్ఞ 

ములో “వాచరింప నేటి! అనిరి, బహ్మావే _త్రీలగువారు పూర్వకాలమున 

' హోమము నాచరింపలేదు, ఈయ *  స్వయావము నెలింగిన బ్రవాజ్ఞానులు 
పుత్రవి త్రలోకములయం దభిమానమును వదలి సర్వము పరిత్యజించి 
భికౌచరక్ణము నాచరింతురు” అను మొదలగు వాక్యము లీవిమయ మున 
బ్ర వమొణములు, రెండునిషవయములయంగును శ్రుతులు నసనవానము లేయగు 

ట్బే నొక్క_చానినిగాడ నిరాకరించుటకు ఏలు స లేదు. ఈకారణామునలన 

జ్ఞానము కలిగినపిద పణ గూడ కర్తల య భేచ్చముగ నాచరించిన నోచరిం 

పవచ్చు నంతియ కాని అ ట్రాచరించి తీరవలయు ననునియను మువూా త్ర ము 

లే దనుట సిద్ధాంత మగుచున్నది. “నైన తస్య కృతే నారో నాకృతే నేవా 
కళ్చన, సా _స్త్వకృతః కృతే ని”= “బ్రవ్యావే త్తకుం గర ల నొచరించుట 

వలన బ్రయోాజనము లేదు; ఆచరింపిళవోవుటవలన హోనీయు లేదు. బ బ్రహ్మా 

వేత్త నో ల నొచరించిన నాచరింపకున్న నొక్కటియు” అనుశ్రుతిస స్ఫాతు 
లచే నీవినయ మే స్పవ్షము చేయంబనుచున్న డి. గృవాస్థా శ్రమము 

నొందుట ముదలగునపికూడ ని టి వే, “సతావ దేశే ఖ ల్వమృతత్వ మితి 

హోకా యూజ్ఞవలోక్ట్యవిజహోర”= =ోఓమై.త్రేయీా యిదియీ మూతయేము 

అని చెస్సి యాజ్ఞవల్క స్థమహోముని వెడలిపో యేను” అనుమొదలగుకొన్ని 

వాకన్టిములు యాజ వల్కాన్టదులకుం గూడే క్ ర్య లే దని చెప్పుచున్న వి. 

వెడలిపోయె నన(గా సంసారమును పరిత్యజించె నసీయ్ యర్థ మని యచ్చటి 
సందర్భమువలన (మైతే యీ త్రావ్మాణమునం దలిసందర్భమొనలన) స్పన్ల 

మగుచున్న ది. ఈకారణములవలన నెట్లును విద్భలు కర్థాంగము లనునివ 

యము సిద్ధాంతము కానేరదు. నుటీ:యు “యతయ్యమాణో వై వె భగవం 

తోఒవా మసి, ” అనుశ్రూతి వై శాగనరవిదలో నున్నది. అది నగుణవిద్య 
కావున చానితేంహాడో నేకర్శమైన నె ట్లయిన నాచరింపంబడవచ్చును. 
కర్యకును దానికిని విరోధము లేదు, ఇ ట్రయినేను అదిమాొ త్రము క ర్యాం 
గము కానేరదు. ఆవివయమును నిరూసించుటకుం దగిన ప్ర కరణాదులు 

లేవు కదా! కావున నెట్టును విద్యాకర్యలకు నంగాంగీభావ ము పొనల దు 



౮72 టవానూత్రములు, ఆ-5, పా-ర, నూ 

అ=, పా-౪, సూూొ-౧౦ 

అవ తౌరిక;: ఇట్లు వమూండవనూ త్రీ మునందు.€ జ 

పకుయు క్షీని ఖండించి నొల్లవనూ త్ర మున జూప(బడినల 

చున్నాడు. 

౪౩౬. అసార్వ ప్రి తికి ౪:6 

తాత్పర్యము: ఇ శ్లే “య చేవ విద్యయా కరో' 
కార్యకారి కానేరదు. అది యుద్రీథ విద్యను. గూర్చి నూ 

గూడ గావచ్చును కడా !*ీన సరర్దవామావధారణములచే 

పంబడుచున్నది; విద్యాళబ్బము నీకారణమువలన సర్వ 
వాష్టఖ్యానము చేయుటకు వీలు కలుగుచున్నది” అనియెద 
యుక్తము కాదు, ఉద్దీథవిద్య నారంభించి యందు 

ఆదిత్వాతీ వురుపో పాసనయు మొదలగునవి చప్పంబడి ఆయు 

దంతట వ్యాప్తి కలుగుటకై యీసర్వవామూదులు 

యుండవచ్చును కదా! “బ్రావాణుల కొందణకును భోజున 

అనిన నప్పుడు “అందజు” అనుసర్వవామము చాతుర్వర్ల 
ర్చియే సామాన్యము జెప్పూనది మొనను బ్రాహృణపద 
వలన శ్రావ్యాణులనుంగూర్చి మాత్ర వ మే చెప్పునట్టు యాన 

ఉద్దీథ ప్రయోగబలమువ లన నుద్లీఫవిద్యలనుహార్చియే 

కావున నింతేమా త్రమువలన “విద్యలు క ర్యాంగము లగున 

మును నిభాపించుటకు వీలులేదు, “ఉద్రీథవిద్భలకుమూా 

(కరాంగములై ఫలము నొనంగుస్థికిని) సమ్మతించిరి కడా 

వేమొ ఈవిషమయమునుంగూర్చి యిచ్చట చర్చింపవలసిన వ 
న్రారణాధికరణమునందే (3=9-ర_౨) యీనిమయము | 

అ. 5, పౌ-౪, సూ, 

అవతారిక:---వదవసూ త్రము నందలిపూర్వ వకు యు 
ఖండింవుచున్నా (డు. 
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౪౩౭. ఏభాగః శతవత్. ౩. ౪. ౧౧. 
తాత్పర్యము:---అయిదవనూ్ర త మునందు: జూప: బడీనక్టు తీయు 

చమన్ న్ధాంచమును స సావీింపంజూలదుం “విద్యాళర్న ణి సమన్వారభఖే తే 
ఆను శ్రుతి విద్యాకర్మసంబంనమును చెప్పుట లేదు, విద్యు యొక పురుషుని 
కల్పించు (సృజించు) ననియు కర్త మతీ ముక్కని సృృజించు నఫయు 
మాత్రమే యా్రుతి చెప్పుచున్న ది యని తెలిసికొనవలయును, “ఈయి 
రువ్రరికే రూజుహాహ్య ముల నొసంగుము అనినప్పూడు యేబది యేబడిగా 

సీఫాగించి యె ట్రానంగనలయునో అశ CK శ్రుతి చెష్పూపి ద్యాశర్ట్మలనుం 

గూడ సిభాగిం చిలీ మయొసంగ వలయును 

“దిని తొత్చర్య మది కాకుండ రా జూ అని పట్టు వట్రినను ప్రయా 
జనము లేదు, మొట్ట చెబుదట నీశ్రు తి మోతోర్భి వమయమును నిరూపించు 
టకు వచ్చినది కాదు. సంసారవిషయ మును శప్పునడి యె, “ఇతి ను కాము 
యమౌాన; రది సంసారి ప ప్ర కారము” అని యము పసం హోర మున నున్న ది. 

పిదప “అ థఛాకామయమాసఖెజోలక వై రాగ్యవంతంని క తేజం గాట్లిదసిని 
అని మో శే చృగలవానినింహార్చి చెవ్రూట కై పు పృ త్యేకముగా నుస క్రమిం 
పంబడి యున్నది. ఇ ట్లగుటచే విద్యాకర్డ పదమలచేత విహిత ప తిమీద్గవి 
ద్యాకర్య లు రెండును గ హాంపంబడును. సీహీతీవిద్య లుద్లీ థాదులు; ప్రతి 
శుద్ధవిద్యలు. ' 'నాన్ఫతం వబేత్” అను మొదలగునవి, విహితకర (లు 
యజ్ఞాదులు; విళుద్ధకర్శ లు పహీంసాదులు, ఆవిద్యాకర్మ పడము లవలన పపేవ 
మేమియు ౫ హింపేబడేకుండుటచే నిట్లు సామాన్యము నాశ యిుంచుటలో 
నిరోధము లేదు. ఈద్వోవిభవిద్యాకర, ములచేత నా లహాడగ బురుషునకు 
వృద్దికీయములు కలుగుచున్న వనుట నీర్చువాదాంళశము. కదా! కాన్రన నీ 
పక్షము నాశ్రయించి చూచినచో నానిద్యాకర్శల సముజాయముగానే 
పరి గృహీంచినను లోపము లేవు, మనము వాదించుచున్న ది మోతచ్చుగ 
వాసివివయ మునుంగహార్చి మాత్ర మే; ఈవి దాక ర్మ శుతియోం సంసొరిని(6 

సర్పి: మాత్రమే చెప్పునది. కావున సీశుతి మోంవ్నేచ్చగలవానివివ 
యెమి వలసిన సిర యమును వేయ నేరదుకడా! కాన్రన నెట్టును విద్యలకు 
నన్వాతంత్ర వము కిము. 



వ ఎన్ “Je నో ౧ 72 బ్రవ్మానూ త్రయుల్సు అ-5, పా-రో నూ-౧ 

అ-3, పా-౪, సూ-౧౦. 

అన తారిక 3=-ఇటు మూండవనూ శ్రీ మునందు6. జూపంబడిన పూర్వ 
లొ 

సకుయు కిని ఖండించి నాొల్లవనూ త్ర మున జూపబడినయు కిని ఖండింవు 

చున్నా (దు. 

5 
® ర్ లి Se లి బం yep ౪౩౬. అసా ౧ 3 

తాత్పర్యము: --ఇ క్లే “య దేవ విద్యయా కరోతి” అనుళ్రు తియు 
కార్యకారి కానేరదు. అది యుద్రీథవిద్యనుం గూర్చి మాత్రమే చెప్పునది 
గూడ గావచ్చును కడా ! “సర్భనామావధారణములవే వ్యాప్తి నూచిం 
పంబడుచున్నది; విద్యాళబ్దము నీకారణమువలన _సర్వవిద్యాపరముగా 
వ్యాఖ్యానము చేయుటకు వీలు కలుగుచున్నది” అనియెద వే మొ యదియు 
యుక్తము కాదు, ఉద్దీథవిద్య నారంభించి యందు ప్రాణోపాసనయు 
ఆదిత్యాతీ పురుపో పాసనయు మొదలగునవి ఇెప్పంబడి యున్నవి, వాసియం 
దంతట వ్యాప్తి కలుగుటకై యీోసర్ళవానుాదులు పయోగింపంబడి pn 

యుండవచ్చును కదా! “బ్రాహ్మణుల కందజకును భోజన మిడవలయును” 
అనిన నవ్వుడు “అందజు” అనుసర్గనామము చాతుర్వర్ల క్రమునుం గూ 
క్సియే సామాన్యము జెప్పునది మొనను ట్రా హాణపద ప్రయోగబలము 
వలన బ్రావహ్మణులనుయగార్చి మాత్రమే చెప్పునట్లు యోనర్భనామంబును 
ఉద్దీథ ప్రయోగబలమువలన నుద్దీథవిద్యల ను గూర్చి యే చెప్పవచ్చును. 
కావున నింతనమూ త్రృమువలన “విద్యలు క రాంగము లిపను” అనువివయ 
మును నికూపించుటకు వీలులేదు. “ఉద్దీథవిద్యలకుమా త్ర మట్టిస్టితిని 
(కరాంగములై ఫలము నొనంగుస్థితిని) సమ్హకించిరి కదా ! ” అనియెద 
వేము ఈవిమయమునుంగూర్చి యిచ్చట చర్చింపవలసినవని లేదు, తన్ని థ్ధారణాధికరణమునం టే (349-5_9) యీానివయము జర్చింపంబ డెను. 

అ=ద, పా_౪, సూ-౧ం, 

అవతారిక: —ఐడవనూ త్రమునందలిపూర్వవశ్ యు కీ నీక్రింద pండింపుచున్నా డు. 
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౪౩౭. ఏభాగః శతవత్ . ౩. ౪. ౧౧. 
తాత్పర్యము:---అయిదవసూ క మునందు జూప:బడీనళ్రు తియు 

వ మాన్న్టాంతెమును సావీంపంజూలదుం ““విద్యాకర్థణి సమన్యర్ష సళ స్త్ర 
నుశ్రుతి విద్యాకర్మస సంబంధమును జెప్పూట లేదు, విద్య యొశపురుషుని 

కల్పి ర (సృజించు) సనియు కర మజియొక్కనీ సృజించు ననియు 
మాత్రమే యా శ్రుతి వ్పూచున్నదే యిని తెలిసిక్రొనవలయును. *ఈయి 
కువ్రరికీ నూజుహాప్య ముల నొసంగుము” అనినప్పుడు యేబది యేబడిగా 
ఏీభాగించి యె ట్లానంగనలయునో అమే స పె శ్రుతి చెప్పుని ద్యాశ ర్మ లనుం 

గూడ పిాగించియే యొసంగనలయును. 

“దీనితొత్చర్య మది కాకుండరాదా” అని వ ట్టు వట్టినను ప్రయో 
జనము లేదు, మొట్టమొదట నీళ్రుతి వెోాషైరి విమయమును నిరపించు 
టకు వచ్చినది కాదు. సంసారవిషయ మును హస్పునదియే, “వ్తితీను "కావు 
యవమానః”=ోబది సంసారిప్ప కారము” అని యుపసంవోరమున నున్న ది. 

పిదప “అ థాకాదుయనమూానః” =? వై ాగ్రవంతేంని తెలు గెట్టిదనిన” 
అని మో శే చృగలవానినింూర్చి చెప్పుట కై. ప్ర, త్యేకముగా నుషక్ర మిం 
పఃబడి యున్నది. ఇ ట్లగుటచే విద్యాకర్య పదయలబేత విహిత ప ప్రచిమద్ధని 
ద్యాకర్యలు రెండును గృహింపంబడును. వీహితనిద్య లుద్లీ థాదులు; ప్రతి 
శుద్ధవిద్యలు. * నానృతం వదేత్” అను మొదలగునవి. విపహితకరలు 
యజ్ఞాదులు; విశుద్దకర లు హింసాదులు. ఆవిద్యాకర్మ పదములవలన పిస 
మేమియా గ హించేంబడేకుం కుటవే నిట్లు సొన మానము నాళ తృయించుటలో 
విరోధము లేదు, ఈద్వివిఫవి ద్యాకర్మ ములచేతన (హడల్ బురుషునకు 
వృద్దికయములు కలుగుచున్న వనుట నిర్వివాటాంళము. కదా! కాన్సన నీ 
పజ్ము నాశ్రయించి చూచినచో నావి ద్యాకర్శ్మ ల సముజాయముగాజీ 
పరి గృహించినను లోపము లేను. మనము వాదించుచున్న ది మోయచ్చగ 
లవానివిమయ మునుహార్చి మాత్ర మే ఈనిద్యాకర్ర శ్రుతియో సం సారినిః 
గూర్చి మాత్రమే చెప్పునది. "వున సీళుతి మో శే చ్చగ లవాసివిమ 
యము వలసిన నిర్భయమును వేయ 'నేరదుకదా! కావున నెట్టును విద్యలకు 
నస్వాతంత్ర పము "లేను. 



ళల శ యా. ఆలీ త్ర నూ-౧౨. భ్. ద్రైవానూ త్రిములుు, అ5. పారి 

టఅి.9, పా-౪, సూ-౧౨. 

అవతారిక: _ఆణవనూ క్రమునందు. చెప్పంబడినయు_క్రిని ఖండిం 
వుచున్నా (డు. 

౪౩౮, అధ్యయనమా త్రవతః, 3. ౪ ౧౨. 

తాత్పర్యము,---మఆజియు “ఆచార్యకులా జ్వేద మధీళ్య”” అను 
ఛాందోగ్యశు తియందు కేవలాధ్యయనము మాత్రమే విధింపంబడి యుం 
కదుటచే నుకమాతృపువానికే కర్యాధికారము కలుగు నని మేము తలం 
చుచున్నాము, ోఅర్థజ్ఞానము లేనిశేవలాధ్యయనముచే బ్ర, రవోజనము 
లేదు కదా!” అనీయెదవేమొ వినుము, మేము జేదారజూన మక్కలి 
లే దనుట లేదు; పరిపూర్ణాధ్యయనము కూడ నక్కల లే ననుట లేదు. 
వ్తంక నేమి యనిన, నకగ్గవేడము సధస్టయనము గావించినను స ర్వార్థము 
నెతీంగినను జ్యోతిసైోశము స్వ రావజ్ఞానము వాజవేయాధికారికి నుప 
యోగింపనట్లు వే దాంతేజ్ఞానము క రాధికారికి నుపళమోగింప దీని మాత్ర 
మే చెప్పుచున్నాము,  ఉపవనివడధ్యయనము శేవలాధ్యయనమా త్రమే 
యగు ననుచున్నాము, క ర్యకాండాధ్యయనము మాత్రమే వారికి సార్థక 
మగు నమచున్నాము, పఠింపంబడినంతమా త్రీమున నర్థము నెణింగినంత 
మాత్రమున నన్నియు నన్నిసలములయందు నుపషయోగింపశడవలయు 
నని నియమము కొలడదా? కావున నెట్లును వేదాంతమునందలివిద్యలు 
కర్మసంబంధములు కాచేరవు, 

అ-3, పొలి 9 సూ=౧౩. 

అవ తౌారిక ఈ క్రింద “నియమాచ 3, ర, ౭ అనునూతము \) న! UU Wp | 

నందు చయూపంబడినయు కిని ని రాక రించుచున్నా (డు. 

63౯. నాపిశేషాల్, ౩, ౪, ౧౩. 
తాత్సర్యము:---ఇ క్షు “ోకుర్వ్య న్నే వేనా ౪ రాణి” అనుమొదలగు + యను కతల నాశృయించియు టై మినిసిధాంతమును దృఢ పజుచుటకు లు లేదు. ఆశ్రుతులయందు క్ఞస్యజ్ఞునులను గూర్చి విశేష మేమియు 



బ్రవానూ త్రార్థచం ద్రిక యు పురుషా ర్థాధికరణము. ౧ 975 

చెప్పుడి యుండలేదు. ఇ ట్లగుటచే నానియమ మజ్ఞానులను మాత్రమే 
?చార్చికూడం జెప్పంబడీ యుండవచ్చునుక దా ! “జ్ఞానులై నను కాకున్న ను 
జీవితకాల మంతయు కర్తల నాచరించుచుండవలయును” అని యా శత్రు 
తులయందు చెప్పబడి యుంజినవో జై_మినియభి ప్రాయము స్థిర మగును 
కాని లేకున్న కానేర దనుటలో వివాదము లేదు. 

అ.3, ఫొ-౪. సూ-౧౪. 

అవతారిక: “ఆ శుతియందు విశేషము 'చెవ్పంబడకున్న ను “శతం 
సమాః అని చెప్పుటచే నట్టియర్లముశచే (జ్ఞాని కొని య జ్ఞాని కాని కోరల 
నాచరింపనలయా ననునర్ధమునేే గృహించితీరనలయును” అని పట్టు పట్టి 
నను ప్రయోజనము లే డనుచున్నా(డు. 

౪౪౦ నుతి యెొఒనువుతి 0 చ ర ౧౫ 

తాత్సర్యము:...._ఆశ్రుతి నామాన్యముగ నందణను గూర్చి చెప్పు 
నదె యగుటచే జ్ఞానులనుళార్చి కూడ చెప్పుచున్నది యని సాధీంచినను 
చై _మినిసీదాంతము నిలువదు, సోత్వార్థమై కూడ నట్టు చెప్పవచ్చును 
కళా! “టు కాదు. ఆయుపనివ తున నారంభిమునుండియు ఒ వాబి య ఎలాం ల ఆలీ డియే జెప్పంబడుచుండుటవే నీశ్రుతియు బృహ్హావేత్తనుం గూర్చి యే 
చెప్పునది యగును” అనియెడవేమొ అ ట్లయినను విరోధము లేదు. “న 
కళ్ళ లివ్యశే నరేిజోకర్డ తత్వజ్ఞాని నంటదు” అని వాక శ్రేమమున 
నున్న దిగానున నీక్రుతి న్తుత్యర్థయే యని నిరూవింసంబడవలసి యున్న ది, 
“బావే త్త యగువాండు యూావజ్జీనము సామాన్యులవ లెం గర్శల వివిధ 
ములుగ నాచరించినను వానివలన నాతనికి వృద్దితయములు కలుగవు” 
అని 6 రానుమతిపూర్వకముగ వీద్యా ప్రభావము నుతించుచున్నది యని 
యీ సిద్దాంతము చేయంబడవలయును. కావున నిడియెటును నియనుశ్రుతి 

cN౧ "కా నేరదు; వై మినిసిద్దాంత మిట్లు కాకున్న నిలువ 'నేరదుం 

అ=, పొల, సూ-౧౫.,. 

అవతారిక... ఈవిషయనమున స్వసిద్ధాంతమును దృఢము చేయు 
టకై మూడు హేతువులను న్వతం త్రముగం చెప్పుచున్నాడు. 



భో. శ్రవ్మానూత్రములు, ఆ-౨, పార నూ=౧౬. 

౪౪౧. కౌనుకౌరేణ చెసె, క. ౪. ౧౫. 

తాత్పర్యము: —వాతీయు కొందటు బ్రహ్హవే_త్త తలు విదాఫల 

ముగు బహృళ్షానమును జెంది శాంతులై కదాభారము వలన నీతరఫలనుల 

సాధిం చునట్టినం తానాదులు నివ) యోజనములని వర్తి ర్లింపుచున్నారు. ఇట్టి 

వర్ష నమును జెల్పుక్టు తి వాజసనేయ శాఖంయందు క్లదు, 66 వతద్ద స్త 

వై త్ర తూ్టూక్వే 'వద్యాంసః ప్రజూరి న కామయంతే కిం ప్రజియా 

కరిషాస్టి మో యేపాం నోఒయ నూ తా౭యం లోక్ [జీ బావా 

వేత్త లగువారు నంతానమును కోరరు. సర్వ ప్రపంచము మనటే 
నాత త్రభూతమే మై యుండ నిక పుత్రులేటికి? వారలత్ మనము సాధింప 
వలసినకార్య మెద్ది యని తలంతురు” అనుబ్బృవాదారణ్యకోపనివ ద్య్వాక్య 

ముచే నీవిమయము స్పష్టమగుచున్నది. దీనివలన “విద్యాకర్మ ఫలము లొ 
క్కటియే” యనుమాట పోయెను కదా! విద్యాఫలములు జై మినిమునియ 

ఛిప్రాయము ననుసరించి యర్థవాదనోత్రములే యగునేని కర ర్మఫులములే 

విద్యాఫలములుగం గూడ నుంకవలని వచ్చు ననుట నిర్చివాదము ప్ర పృన్తుత 
నిభాదణవలన నాయాస పోయినది. ఇంతమాత్ర, మేకాదు. విద్యాఫలము 

స్వస్వరావజ్ఞాన మగుటచెేేం బ్రత్యతేము; కర ర్శఫల మన్ననో పరోతము 

కాలాంతరమున గలుగునది. ఈ అెంటిచే నభేదము కలుగుటకు ఏలు బే 
దని యిదివజ కే పలుమూాజు సిరూసించియున్నా ము, కావున నీకారణము 

వలనంగూాడ విద కర ర, కేషము కాంగూాడదు; విద్యాఫలములును అర్థవా 

డమాొ వ్ర ములు కా చేరవు, 

అ._3, పొలి, సూ-౧౬. 

ఆవ తారిక = ఇట్లు విద్యాకర్శఫలములకు గలవై వమ్యుమును. 

జూవీ విరోధము జూపుచున్నా (డు. 

భల ఉప నుర్దం చ, 34 ౪. ౧౬. 

తాశ్సర్యమువంా వ్రవియతయ. గాక బమావిద్యాఫల మగు 
బ్రవ్మాజ్ఞానమునకును కర్శలకును ప్రత్యతవిరోధమయ క కలదు, ఒక కర 
రొచరేంపివలయు ననిన క్ష్ | ర్త కర్త సాధనములు అను మూ్యా(డుపదా రము 

లు 



= ట్ 9 3/77 బ్రవ్యానూ త్రార్థగం ద్రిక పురుషా రాధికరణము ౧ 

లుండవలయును. స్వస్వరూపజ్ఞానమాశ్రమే యగుటచే విద్యకు నవి 

యక్క_ట లేదు. “యత్ర జా అస్య సర్వ మాత్మై వాభా త్త ల్కేన 
కం వక్వే శ్త శ్కేనకం 3 జిమ్రైత్ ఎవనికి జ్ఞాన ప భావమువలన సర్వ 
ము నాత్మ యే యమయ్యునో వాండు జేీనిని చేనితో చూచును? జేనిని జీని 
తో నాష్రాణించును”ో అను మొదలగుశ్రుతులు వ్ద్య ఫులించినవిదప కరా) 

దు లన్ని యు నశించు నని చెప్పుచున్నవి, యు క్రులతో విమర్శించినను 
ఇదియే సిద్ధించును. బహాము జీవాఖన్నము; జ్ఞానమే వి ద్యాఫలము. 

తన్ను చాను తెలిసికొనోనప్వుడు క_ర్త యెవ్వండు? కర్ళ యెయ్యది? సాధ 
నము లేల? ఇట్లయిన నావిద్య కర్తా దుల కవశాళ మియ్య దనుటలోం 
గాని యపళాళే నాకున్న గర్హ కో దనుటలో. గాని సంశయ మేని 
కలదు? ఈకారణమువలన విద్యను క రాంగముగం బరిగణించువా రాకర్మ 
మునకు నిర్హూలఫంనమును శావించినవార ౧గుదురు. కావున నెట్లునే 

విద్యలు వరణం గ్రీయులు కానేరవు.; తతృలళ్రుతులును అర్ధవాదమా త్ర 
ము కానేరవు. 

అ-2,. పా-౪, సూ-=౧౭. 

అవతారిక: విచ్యాని ధాన కాలమునుం బట్టికూడ స్వసిద్ధాంగమే 
దృఢపడుచున్న ది యనుచున్నాండు. 

౪౪౩, డోర రేతః సుచ శబ హొ, 8. ౪.౧౭. 
తాక్సర్య యు... ముటీ యు నీవదళ్ల మారన కేతన్కు.లకు శ్ తి 

యందు జెప్పంబడి యున్న ది, వారికీ * నగ్ని హోత్రా దిగర రలు శేకవోవుపజీ 
విద్య కర్తాంగ మనుటకు వీలు లేకున్నది, కర రులు ౫ తేకుండగ'ే తీదంగము 
లుపే జేశీంపంబడు ననుట నోస్యాస్సడము క కడా! “తయో థర ర్మస్కం 

J ఊర్థ్వ శేతబ్సునకు ఆన్ని సరో క్ర ము లేదు... 
అగ్నిహోత్ర, త నున(గా చాధానఫభ్రూర్యకనాగ దిశయందు స్టాపింపయిడు 

తే తాగ్ను లే యని చోళీదపర భావ ద్రవాణారి వానవ స్థ ప వవ్యానులకు నిది లేను, 
ఆందు బ్రహ చారి ఊపకుర్వాణ Cw బ్రవ్యా చారియెనను (ఉపటర్వాణ ట్ర చ వాచారి యనగా 
సంవతృరము గాని జే దాధ్యయ నాంత మువజుకుం గాని శ్ర హా చర్య న నలిపి గృవాపో 
శ్రభుమును పరిగ్రహించువాండు. ) "వైన్ఫిక బవ చారిరైం నను లౌకికాన్ని వగ త్రము 
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భఛాటీజ=ో ట్ర వూచర్యగార్హ స్ధ్రవాన ప్రస్థము లనుమూూ(డును ధర్మ్యవిభాగ 

ములు” అను మొద లగు నాకములచేతను $6 బవాచర్యా జీవ స వ 

చేత్ గ బ్ర వాచర్యమునుండియే నన్యసింవవచ్చును” అను-మిందలగప 
వాక్యములచేతను ఊర్ల ర్భ వ్రరేతన్ములనుంగూర్చి చెవ్ప(బడియున్న ది, ఆయా 
యా శ్రామనియమ ములను బట్టి చూచిన గృవాస్టుడు కాక తక్కిన 

వారు ఊర్థ్వ రేతన్కు- శే ; గృవాన్థుం డ్రె డై నను తీక్కినయా శ్ర మముల 

(వాన ప్రస్థసన్యాసముల) నౌ శ్ర యించెనేని య యూర [శీతన్కుండే” కావున 

ననా శ కేములవారును 'కౌలభేదమువలనను స్వాయముగ నూర ఏ 

శేకన్యూ.లు కావచ్చును. వీరినింగూర్చి విధింపంబడుటచే విదష్టలును 
న్వతం త్ర ఫలములే యగును. ఇట్లు చెప్పుటవలన గృహస్థులకు ద్రవ 

విద్వ్యాధికారము తే దని తలంపవలదు. స్పస్వరూపము నెటీంగిన వాండు 

వర్గా శృమనియమములకు లో-బడువాండు కాండు కదా! 

౨. ఫరామర్శా ధికరణము, 
విషయ సంకోయ సంగతులు. ఈయధికరణనునందు బ్ర వాని 

ద్వలకు నంతరంగసాధన ముగుస సన్యాస క్రో మము నిరూవింపంపదును. 
డోర ర్ల ప్రరేతస్కాశ్ర్ మములు కలవా? తేపొ? యనుసంశయము నివారిం 
బడును, ““ఫూర్వనూ శత్రమున నూర్ల ర్ట రేతస్కా శ మములను సిద్ధము 
లనుంగా శై కొని తద్భలముచే విద్యాస్వాతంత్ర ము నై స్టావించితిరి. వీచా 
రించిన గృవాస్టా శ్రమభిన్నము లగునా శ్ర మములే నిలుకడ నొందవు” అని 
యావ్నేప సంగలితో వచ్చువూర్వవతము ఖండింపంబడును. బ్రందు పూర్వ 
పత మున నూర్ణ్వకేతస్కాశ్రమములు లేకుండుటబే విద్యలకు పారతం 
నందే జేల్బును. వానప వ్రస్ధుండుతకనభార్యను పశు తుని నియొద్ద విడిచియైనను తనతో దీని 

. కొనిరొంనను వనమునకుంబోవచ్చును. విడిచిపోన్రుపెక్షే గునవగ్ని పరో త్ర, తమా నాత త్మయం జే _యారోపించుకొనును; తలేనిపక్ష్ మున మౌత్ర, మన్ని యుండును. ఇ ట్రసటచే సీతనికిం “గూడ న్న్న భావము చెప్పబడెను. నన్యానిక నియతముగ నాత్తైరోప పమేనిధి. శావున 
నూర ర రేర స్మార నుముఅకు నగ్నివో త్ర తము లేదు, 
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త్ర నము కోలువలయు ననుటయు సిదాంశమున నాయా శ మము లుండు 
UW థి (WU 
టచే స్వాతం త్రీ సమే యనుటయు ఫలములు. 

అ... పా-౪. 'సౌూ-౧౮. 

అవతారిక... సె విషయమును నిరూపించుట కై నూ శ్రీకారుండు 

మొట్ట మొదట బూర్వపతేము ననువాదము చేయుచున్నాండు. 

౪౪౪, పరామర్శ 0 జై మిని ర-దోదనా చాప 

వధతిహె. ౩,6, ౧౮౫ 
తాత్పర్యము: ఊర్ణ ఏ రేతస్కా శమము లెట్లును సిద్ధింపవు, 

“త్రయో ధర స్కంధాళి పేను ముదలగుశ్రుతంలు వానిని విధంచునని 

శాప. వాని నుదవారించి సన్యానాద్యాళ వుముల నిలు పంజూచుట సయు 

క్ు కాదు. ఆశ్రుతులు ప్రసిద్ధము లగునా శ్ర శ భూంతరముల బరావు 

రృెంచునవియేశాని క్ర రా  శ్రయాశ్ర మముల విధీ౦చునవి కా నని జై మినిమ 

హోముని తలంచుచున్నోండు. చోశలంచే సరి మైనది. అక్రుతులు ఆశ్రమ 

ములను విధించునవియే యగునేని యందు లింగాదులలో" నేదియెన నొక 
టిగాని కొన్ని గాని యుండవలయును. అట్లు లేదు కదా! అశ్రుతియందు 
“యజ్ఞము. వేదాధ్యయనము దానము అనునవి ధర్మముమొక్క మొదటి 

విభాగము, తపన్సు రెండవనిభాగము; గురుకులవానమున యావజ్జీవమును 

జరుపు బ వ్యాచర్యము మూండవవిభాగము” అని వర్ణింవంబడి యున్నది. 

వీని నాళ్మయించినవారలకు పుణ్యలోకము కలుగు నని వెప్పంబడి 
యున్నది. ఆశ్రమధర్యాచరణమువలన పరిపూర్ణ ఫలము లే దని "ెప్పం 

బడి యోంశకారోపాసన మాత్రము పరిపూర్ణఫలము నొసంగునదిగా 
t శ్ నుతింపంబడు చున్నది. ““బ్రవానం స్థోఒమృతత్వ మేతి” “*ఓంకారో 

పానకుడు బవ్హ్మానిష్టుండు ము క్తినొందును” అనువాక్యభాగమునో 
నీవివయము  తేటంబడుచున్నది. కావున యజ్ఞాదులు గృవాన్థునిం 

గూర్చియే విధింపంబడినవి కావున గృహస్థాశ్రమ మొక్కటియీ చేదనమ్తు 
తము, దానికి మార్ష మగుటచే బవ్మచ ర్యాశ్ర మము కూడే నట్టిదియ్. 



380 ట్ర ప్థానూత్రములు, అరి. పా-రో. సూ. 

“ట్లు కాదు. యజ్ఞాధ్యయన దానములను వర్షిం చుటచే గృవాస్ట- 

శ్రామము ప రామర్శింపంబడినను తపళ్ళబ్దముచే నాన ప్ర స్థయ తాకి శ్రమ 

వషలును ఆక్యంత బ్ర బ్ర హ్థాచరస్థి నర్మ నముచే నై స్ట్క బహాచర్యా శ నా నుంబును 

పరామర్శింపంబడిన వని తోచుచున్నది. నా. అని[ుదోవే మొ నిళ్చంరు మే. 

ఈవివయము స్మ్యృత్యాచార ప్ర ప్రసిద్ధి ననుసరించి యాహింపంబడుచున్న 

దియీశాని వ్రశ్యతుక్రుతిప్ర ప్ర సిద్ధిని కదు. శు తిస స్మృతలకు విరోధము వచ్చి 

నచో స్మృతి యప్రమాణ గును కదా గ్రే ఈకారణమునలన “శీవల 

స్మృతి నేనుసరించి త్రపన్సు జేయు వొ (డు వనన్థుండే కావున తపళ్ళబ్దముబే 

నోయా శ్రమము పరామర్శింపంబడెను, అందును సన్వాసికిం గూడ యమము 

నియమాదేరూప మగుత్రపన్సు కలదు కావున నాతండును ఆపడముచేత నే 
పరామర్శింపంబడెను. యావజ్జీవము బహచర్యమును జరువునై స్ట బ్లా 

చారి యొకడు న న్యృతులయందు వర్షింపంబడి యుండుటచేతను యిచ్చటె 
అక్యంత బ్ర, హృచరర్థవదము కానవచ్చుటచేకను ఆనై పీక బ్ర హాణారియే 
యిచ్చట బరామర్శింపంబడెను” అని నిర్ణయించుటకు వీలు న్ గృహా 

స్థాశ్ మము కూడ నిట్టిదియే (వ రామర్శింపంబడినదియే) కదా!” అని 
ముదేజేము దానికి ప్రతృతుక్రుతి కలదు. కర్త కొండ మంతయు నాయా 

శీమమును. గూర్చియీ విధింపంబడీ యుండరేటచే చానికి శ్రుతిప్త సిద్ది 

కలదు. కావున గృహస్థాశ్రమ _ మొక్కటియే కలదు. హాని 
తక్కినవి లేవ్ర. సృృతిప్ర సిద్ద యొట్టిదియో యాచార ప ప్రసీద్ధి కూడ 
నట్టిదియే (శ్రు తతో విరోధము కలిగినప్పుడు అప్రమాణ మిగునదియీ) 
కావ్రనః దచనుసారముగ, గూడ నాళ శ మారతరముల ౫ల్సించు 
టకు వీలు లేదు. మతీయు నీస సక ్టాచారనులు లోశకానుసారయు 
గల్పింపంబడినవి యగుటచే వీనికి వేటొకయువప తీ కూడ నుండవచ్చును. 
గృవాస్థాశ్ర మమునకు వివాహా మావళ్యకము శకావునను ఆవీవావూమున 
కు కన్యలు కానివురుమషములు కూడ నచేకు లుండుట సంభపించుటవేథ 
ను ఆశమము లేకుండ నొక కాత గమైన నుండుట యయు క మగుటవే 
తను అట్టివారికి యోోాయోార్ర ర్భ ప్రశేతస్కా క్ర మెనులు కల్పింపయబడె ననవ 
చ్చును. “అట్టివారి! గ ర్యాధి కోరము కూడ సోలేదు కదా! కావ్రన నెట్లును 
గృహస్థా శ్ర: మ మొక్క టియే యూ మము. డీర జాడ్యాదులతో ప్ర పూ 
ర్వోజన న'కృతేనుహాపాపము ననుభవించువా రగుటచే వినాహాయో/్య 
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హులయా శృోవము లాళ్ళమము అనియీ పరిగణించుటకు వీలు లేదు 
భి ళ్ళ! గ్ర జ 049?) Gy న్ wa వట 
వున త్రయో థర్మస్కంధ కి అనుళుతి స్వా త్రార్థ నదియే 

పర్ణ మైనది కాదు. 

| దెయంతయు గాక్ర శ్రుతి ప్రత్యతము: నే గృవానేకరా శ మముల 
చున్నది "ఏరవో వా వమ జేవానాం యో౭గ్ని ముద్యోసయ 
"ర్వ్యాయ ప్రియం ధన నూన్భాత్య ప్రజాగంతుం మావ్యనశ్ళే 
పుత్రస్య లో వో2 నీతి త్ర త్స ్ వే పళవో విమల 
9 అగ్నిహో తము నొచ్వాసన వేయునో వాడు జనల 
ములో వీరహత్వ జేసిన వాం డగును. విద్యాభ్యాసము. సగ్షిస్సీనవి 
రు సిక్రి గసరుదత్నీణ నొసంగి థతదాజ్డ చే నివావాము చేసికొను 
కానలతీను ఛే పెంపకుము. ఎన్ని వ తీముల నై న నాచరించి పుత్రుని 
మం పుత్రుండు. లేకున్న సద్లతి లే ననువిషయవు: ను పశుస్తలు 
తుంగును” అను మొదలగువాక్యము. లీవివయమున బ్రమా 
-ఈవాగ్యములలో నూర్ధ ఏ రేళస్కాక్తమములు సిందింపంబ జను 
ట్లయినను “త్రయో ధర్యస్కంధాః అనుళుని యూ శ్రోమాంత్ర 

( . .« వ = క న్. | ప గగన త 
ోధింపకున్న ను “య చే మీఒరణ్యే తృోద్ధా తప ల త్యువాన లే 
అ౨రణ్టను.న నుండి శీపము చేయుదురో” అనుశ్ఫుతినలన నాశ 
ములు విధింప[బడనచ్చును” అనియెద వేము అదియు యు కము 
వాక్యము దెవయానమాక్షమును. సారి చెప్పునదియే కాని 
రాంతీేరములను గూర్చు చెప్పునని కాదు, తీపశ్ళెబ్దముచే వోన 
్ఫృసాళ )ముములు చెప్పబడు. ననువిషయము సంళయాస్త్పృద 
నివటు శే నీరూవించి యున్నాము, ఈక్రుతియందును అంతక ౦ 
ుముయు లేదు కదా! *అగునుగాక, మజీయెంకస్టలమున "వ్రత 
.వాజినో లో! మిచ్చంతః వ వ్రజింతిజోఈపర మేశ్వ్ళర పా వీని జో 

ల mem ఆ! సన్య్యానులు సర్వసంసారమును విడుచుచున్నారు.” అనునుతి 
ఆలో ది స్పష్టముగనే సన్యాసమును విథించుచున్నడి కదా!” అనియు 

ఇ్రడియు ద్రహాలోకన్తుతియే రోన సన్వాసనీధి రాజేరదు,. ' 
ట్లును ఆశ్ర మాంతీరము సిద్ధింపదు ; ఉొర్జ్వ కేతన్క.త యన్న 
దమునరు సమ్మతీము కాదుం 



శ: శ జారే, నూ-౧F౯, 452 టి వానూత్రములు, ఆ. పా-రీ 

విశేపూంకేము2=-వొ నవస్థితిలో సీయధికరణము నారంభింపవల 
సినపసియే లేదు. “బ్రహాచర్య్యా చేవ ప్రవ్ర జేత్” అనుశ్రుతి ప్రత్యతు. 
ముగనే సవ్యానమును. విధించుచున్నది కావున నీవిదారముతోనే వని 
లేను. అయినను యాశక్ర్రుతి లే దని భెవించి యీవిదార ముప క్రమింపః 

ఊర ౮ 9 a అస బకెము ఈన్రుతి లేకున్నను సన్వాసాశ్ర్కవానును స్థిరపజుపనచ్చు నని 

నిరూపించుబటవై యీావిచార మారంభ మెనది. 

అ-.5, పొల, సూ-౧౯. 

అవతారిక 3=_ఐ్రట్లు వచ్చినపూరషపతు మును ఖండింపుచున్నా (డు. 

ళల అనుర్భాయం బాధ రాయణః సామ్య 

కు తేక ౩. ౪. ౧౯. 
తాత్పర్యము? ౬ ఈపూర(పక్షము యు కియు క్ష మైనది కాదు. 

వేదమునందు స్పవ్లముగ. జెప్పంబడకుండుటచే నూర ఏరేతస్క్మా. శమ 
౮ ధారి 

ఫ గ మాలు బొత్తుగనే లే వవియు, ఉన్నను వివావాళయోగ్వులు కానివారల 
చేత మాశ్ర మే యాదరింపంబడవలనీనవి యనియు అగ్నిహోో తాదివిధుల 
బలమువలన ననుమానముచేతను ప్రత్యవీముగ క్రుతిచేతను. గూడ 
గృవాస్థా క్రమము మాత్రము వర్మింపణబడె ననియు నభిప్రాయపడుట 
యు_క్రియుక్తము కాదు. సమ్హతి లేకున్నను గృహాస్థా శ్రనుమువలె 
నే తక్కి నయా శ్ర మములు కూడ నంగీకరింపంబడవలసినవి యీ. ౪! తయా 
ఢధర్శన్మ_ంధాళ” అను క్రుతియం దన్నియాశ్రనుములును సహానముగం 
బరామర్శింపంబడి యుండ:టచే వ్యానుం డిక్తై యభిప్రాయవడుచున్నా (డు, 

వై కుతియందు అన్నయా క్రోమములును పరామర్శింపంబడియ్ 
యున్నవికాని యొక్క_టియెనను విధింపంబడి యుండలేదు కదా! ఈ కార ణమువలన గృవాస్థా శ్ర మమువలెనే తక్కినవియు నంగీకరింపండవలనీనవి 
యుగృహథ్థా శ్రమమెట్లవక ట్ర్ _ర్హవ ముగ నంగీళ రింపంబడుచున్న దో య కు 
శక్రి_నవియు నంగీకరిం పంబడవలసినవ యి, ఈపరామర్శ సోత్రా,ర్ణమే యగు 
నుగాక అ టుయిననూ ఇబ్రందు చెప్పం-బడినవివయములు మూత్ర వే వమూారా || చ 

లీ I ములు కానెరవు, ఈపరామర శు తియం దా శ్రమాంతరములు న్ఫురింపకుం 
_ 
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డం చేని న్ఫురించినను శ్రుత్యంతరమువే సాధింపంబడు నేని యవ్వుడు వానిని 

(ఆక్క మాంతరములను) పరిగ హింపకుండవలసి వచ్చునుగాని యిచ్చట 

నట్లు చేదు. యజ్ఞాధ్యయన దానముల వర్షించుటవే గృహస్థా శ్రచుంబును 

నవృశ్ళతముగ నే బ్ర హాచర్యా శ్ మంబును ఆక్రుతీయందు చెప్పబడి యు 

న్నవితపళ్ళ బ్బము చేత: గూడ నొకయాశ్ల మము వరిం వంబడినట్లు దీనిచేత నే 

నిర్దయింపంబడవలసి యున్నది, యజ్ఞాడిరూపనులచే ధర్మము లనేకవిధము 
లై యుండ వానికి మూండువిభాగములు మూ త్ర మే కలవనుట యెట్లు 

సరిపడును? ఇందు మూ జొ శ్రమంబులు వర్టి ంపయుడి యుంను నేని యా 

యా శో నుములకు నంబంధిం చినధ ర్మముల నొక్క_విభొగముగ గె కొనుటకు 

పీ లగును. ఈకారణమువలన తపళ శ్యోబ్దముచే తహ పథాన మగుమఆియొక 

యా శ్రమము వర్మింపంబడె ననియే చెప్పి రీరవలయును. కావున నీపరా 
నుర్శయంగు ఆశ్ర మూంనరములు న్ఫురింప లే దనుట యు కము కాదు. 

ఇట్లు న్ఫురించిన “మూయా శ మాంతరములకు మజియొకళ్రు డిజే బాధ 
కల జేమో యనిన నదియు? గానరాలేదు. “వీరహా వై” అను మొదలగు 

నిందావాక్య్ళములును గృవాన్థుం డై ప మాదమువలననో వార్ల ర్ట క్ట్రమువల 
ననో అగ్నిహోత్ర ము నుదాస్చనన న చేయదలుచినవానినింార్చి ప పవ రిం 

చినవి కావచ్చును, ప్రా స్తియే లేకున్న నింద సంభవింపదు, ఊర్ల రస శేతస్కా 
శ్ర మునుల యం దస్నేవోత్రా దులే లేవు కడా! కావున నేట్లును ఆశ్ర 

బోాంతరముల నిషేధించుటకు గ టిలు లేదు. 

మణీయు పరామర్శయనం గా స్థలాంతీరమునందు సీదించిన విషయ 

మును అనువాదము శేయుటయ్ కాని క్రొ త్తదానిని యెచ్చటను లేని 

దానిని వర్ణించుట కాదు కడా! కావున నో న స్థస్థలసిద్ద మగుగ్భవాస్థాశ్ర ను 

మెట్లు పరామర్శింపబడెనో అశ్లే యాక్ మూాంతరములును సరావార్శిం 

పంబడినవి యనవచ్చును. గృవాస్థా శ్రనుమొవలెశే తక్కి న రా క్రో నములు 

కూడ మజియొక స్థలమున విధింపబడియే యున్నవి యని సిధాంతేము 
వేయవచ్చును. అర్థవాదములు స్వార్థమును చెప్పకుండునవియే మైనను 
విధిని మాత్రమే నుతింఛునవి యే యెనను వానియందు ప సావింపం బడిన 

విషయములు మాత్ర, మస్రామాణికములు కానేర వని బేవళాధికరణమున 
(చమూ ౧ ౨ ౨౬) నిరోపింపంబడి యున్నది. అన్యాయము ననునరిం 

చియే యిచ్చట పరామర్శ న్తుక్యర్థ మయ్యే యున్నను ఆందు ప్రసావింపం 

జీ 



నర్మ బ్రవ్శానూక్రములు, అ-౨, పా=రో. నూ", 

బకీనవిషవయము లుమా త, మప్రమాణములాు కానేరవ్ర. మణియు పృత్య్వు 

కుకు తి తేపన్నను స్యృతి ననుసరించి చాని ననుమానముచేః గూడ గల్సీం 

పవచూ ననియు నిదివజ కే సిద్ధాంత మెనది. కావున నెట్టును ఆ శ్ మూంత 

రము బాకీ ఫంచుటకు సీలు లేదు; శపళ్శబ్దమునలన వాన ప్రస్థన నాష్టిసా 

గ మునులు విధింసంబడె ననుటలో సంశయము లేదు. 

న ఈగ్సుతివలెనే త్రక్షినశ్రుతులును నిర్వివాదముగ నాశ్రోమాంతర 

ముల బ్ర తిపాదంచునవియే. “త మేతం ప్ర వ్రొజినఃో అనుశ్రుతి సిర్వివా 

దముగ సనాఫ్టసమును. గూర్చియే శప్పుదున్న ది. ఆబ్బహాదారణ్వక వా 

కర్టమునందు “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదివంతి యశ్లేన 

చానేన తపసా నాళ కేన” * శావ్యాణులు యీపర మేళ ఏరయాపనును 

వేడాధ్యయనము చేతను యజ్ఞ ముచేత ను దానముచేతను ఆశారహిత మగు 

కృచ్చచాం ద్రాయణాదితపన్సులచేతను యమనియమాదులచేతను తెలిసి 

కాన నిచ్భయింతురు.” అని యాదినొండియు సర్యా శ్ మములును పరా 

మర్శింపబడి యున్నవి. అంతమున “ ప్రవ్రజంతో” యని సన్వ్యాసా శ్ర మము 

కూడ పరామర్శింపంబడి యున్న ది కేవల మూపద ముక్క_టియ్ యుంగడో 

శేని యప్పుడు సనాష్టసవిధి గృహించినను గృహింపవచ్చును. లేకున్న లేక 

పోవచ్చును, గాని యిచ్చట నట్లు లేదు, క్స్ మప్రాప్ప మగుటచే నావిధి 

నవశ మంగీక కించింమే తీరవలయును. “మీ చే మే రక” అను శ్రుతియా 

నిక్తు పంచాగ్నివిద్యయందు బఠింపంబడి యున్న ది, వీతృయానము కర్త 

మార్ష మగుటచే నచ్చటను గృవాస్థవాన ప్రస్థాక్స మములే యుజేశింపం 

బడిన క్లే తోచుచున్నది. అరణష్టపద మోవివయమునకు గుజుతుగ 
నున్నది కదా! మజీయు తవశ్నబ్దముచే సవ్యాసాశ్ర్రమమును హా 

గృహీింపవచ్చు నని యిడినఆ కే నిరూపీంచియున్నా ము. కావున నాశ ను 

ధర్మమా శవరుం డగుస వ్యాసియా నాళ్రుతియందు నర్లి ౦ంవంబడి యుండ 

వచ్చును. విద్యాసిద్ధి నొందినవానికి. గాని టేవయానమార్షము లేదు 

కావున నన్నాసీకై నను ఆ శ్రమధర్య్శమా త్రి పరు. డగునేని విత్ళృయాన మే 

కలుగు ననవచ్చును. కావున నెట్లును గృవాస్థాశళమమువలె తక్కినయా 
శృోచుములు కూడ నౌ శ్రోయింహబడవలసినవియె, 
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అ-౩. పా-౪. సూ-_ంం, 

అన తారిక = ఈసిద్ధాంకమును ముజీయొకవిధముగంల గూడ స్థానిం 
చయ చుసన్నా (డు. 

౪౪౬. విధి ర్యా ధారణవత్, ౩. ౪.౨౦. 
తాళ్సర్యము:---మజియును “ తయో ధర్మ స్కంధాఖొఅను వాక్య 

మున “*బహ్మనంస్లో ఒమృుతత్వ మేతి” అనుభాగము విధియే యని కూడం 
జప్పవచ్చును. కేనలవ రామర్శమే యని పట్టు పట్ట నక్కణి లేదు. “ఇట్లు 
కాదు. “ధర్మ విభాగములు మూండును పుణష్టలోకసాధనములు (అందు) 
(బృవ్మానీమ్టుండు ము క్తుండగును అనియుండుటచే నిది యేకవాక్యముగ గాన 
వచ్చుచున్నది. ఆశ్రనుములలో చేని నవలంబించినవాండై నను బవా 

6 నిస్టుండైన ముక్తి నొందవచ్చు నను నర్థము తేలుచున్నది. కోవున 
“త్రయో ధర్మస్కంధాఃశి అనుభాగము మాతృము పరామర్శ యని 
యు మిగిలినఖాగము విధి యనియు చెసిన వాకష్ట భేదము వచ్చును. 
ఏకవాక్య తము సిద్ధింపుచుండ దీని నాశ్కయించుట యన్వ్యాయము 
రొజా” యనియెద జీమొ. ది నిశ్చయ మే, అయినను ఇచ్చట విధినే 
యింగీకరించి తీరవలయును. నన్యాసా శృమనునుం గూరియు వాన క బి వ్ర స్థాశ్సామమునుం గూర్చియు గూడ ప్రల్యేకవిధి లే దని మోశే ఇక్సి 
యుస్నారు కదా! అట్లు లేకున్న పరామర్శయు పరామర్శ లేకున్న 
స్తుతియు నసంభవింపనేరవు కదా! కావున వాక భేదము నన నంగీకరించి 
యిచ్చట విధినే గ్రహింపవలయును. ఇది యవూర్వము కదా! దీనికి గర్తు 
కాండమున దృష్టాంతము కలదు. “అథ సా త్సమిధం ఛారయ న్నను 
దృవే దుపరి హి ేవేభ్యో  ఛారయతి” “సమిధను అగ్నికి నధోభాగ 
మున ధరించి నడువవలయును, "బేవతలకై దాని నూర వ్రభాగమునందు 
ధరింతురు” అనువాక్థమున అధోధారణ మమూర్ష (ధారణ మనురెందువి 
వయములును జెప్పంబడి యున్న వి; వాక్వంబును వక వాక్యముగం గూడ 
గానవచ్చుచున్నది. ఇ ట్లున్నను డోర వ్రధారణము అఫూర్వ మగుటచే 
దన్నిర్దయభాగము విభాగముగనే గృహీంపంబడెను. ఇమే యిచ్చటను 
సన్యాసా శ్రమము నిథింపంబడవలయునుం “నిధి న్గు ఛారణీఒవూర్వత 
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తాత” “*ోచెప్పంబడినవిషయ మవూర్వ మగుటచే ధారణవిమయమున 
శ్రుతి విధి క్రుతియే” యని జ_మిని సిద్ధాంతము చేసియున్నా (డు, కావున 

నెట్తును ఆవాకన్టము వీధి వాకన్టముకూడ. గావచ్చును. 

ఇటుగాక పరామర్శ యే మైనను నన్వాసవిధి సిద్ధించును, జ హా 
లు ళ నివ కలవాండు ము_క్రి నొందును అని యెవ్వని నుతించినను ద్రహ్మనిన్ల 

మోతఫలము నొనంగునుి” అనుటయు'ఆ బ్ర హానివ్ధవ్ర దానధరముగల 

ముక్తులు కొండ జుండవలయానుఆనుటయు నిన్సంళ యముగ సిద్ధించును. 
దానివలన నొకవిధి యీర్పడును. విధిలేకున్న. గేనలపరామర్శయు 
న్తుతియుంగూడ నంభోవింపవు, మొట్ట మొదటి బ్ర వ్యానివ్లునకు ము_ క్తి కలు 
గును" అనువివమయమే స్థిరము కాకుండిన “వీడు బవావేత యెన ముక్తి 
నొందును? అనుపో శ్ర 'మెట్లునంభవించును? కావున నెట్లును యిచ్చట నన్యా 
నవిఫీ యవళశ్వేము కల దని యంగీకరింవవలయును, ఆవిధియు ( ద్ర హాని 
త్వంబును) నాల్లా శ్ర మములలో నెవ్వనికై నం గలుగవచ్చునా? లేక కేవలస OO రా 
న్యాసికి మాత్రమే కలుగవలయునా? అనువిషయమును గూర్చి కొంతవి 
చారింపనలసియున్న ది, అన్ని యా శ్ర నుములవారినిగూర్చియు నొవిధి వృవ 
_ర్తించునేని యప్పుడు *“యెవ్వండై నను సరియే. బ్రహానిఘ్టత్వము కలిగానేని 
ముక్తుం డగును అని సిర్రాంతమగును, కా చేని *సన్యాసికొక్క_నిశే బ్రహ 
నిఘత్వ మసాధారణ ధర్భృము, తక్కినవారలకు నది యుండిన నుండన 
చ్చునూ లేకున్న లేకపోవచ్చును? అనువివయము సిద్ధాంత వుగును, 

పూర్వ వశము ఈవివయమున. గొంద జీ ట్లభిప్రాయ పడుచు 
న్నారు, య క్షోధ్యయనం' అఆనువాకమునందు. గలతపళ ఇబ్రముచే వా న వ్రన్ధుండే గాక యతియు బరామర్శింపంబడె ననుచున్నారు; ్రువానంస్థ 

| యు వదముచే బ్ర క్యేకా శృమము విధింపంబడలే దనుచున్నారు, బ్రవాసంస్థప దమ్ముసన్యాసిని చెప్పుననుటకు. గారణ మేమి? *రూఢియా: లేక! యమోగమూ? రూశియెనచో నప్పూడు ఆశ్మమ స్వీకారో శ్రరతణముననే ము _క్తి రావలసి న్ ౦డును కావున (బ్రవ్వాజ్ఞానము నిరర్థక మగును. “నాన్యః పంథా విద్య ఒయనాయ. జ్ఞానా దేవతు కైవల్యం” “మోకునునక్షు జ్ఞానభిన్న మిగుమూర్ష మేదియుబేదు, జ్ఞానమువలననూ త్ర మే మోకు ముకలుగసను ne వతు. 

Rea క కూడి, (ఆ-౧. పొం, ేజీ.168 చూ.) 
1 యోగము, (ఆగి, పొం, సేజీఎ164 చూ.) 
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అనుమొదలగు శ్రుతులకు విరోధము నచ్చును, అవయ వార్థమువలన 

(యాగికార్థమువలన) కార్భనిరాషవాము గలుగుచుండ ఉపపీ _తియు 

గుదిరియుండ్ నిరర్ణకముగ సముదాయార్లమునో (అవ ప్రసిద్దమగు దూఢ్యర్థ 
మును) కల్పించుట యుక్తము కానేరదు. ఈకారణమువలన నిచ్చట 

యోగమునే య్యాక్ర యింపవలయున్వు నాలు “గా శృోమములలో నెపష్పండు 

బ్రవానిష్టుడో వా ము_క్తీ నొందును” ఆని తాత్సీర్ణమును వర్గీ వరి ౦ంపనల 

మును * చ వామునందు నిలుకడ గలవాండు బ్రహ్మనిన్టుండు” అని యర్థము 

చెప్పవలయను. ఈవిధముగ బ్ర హ్యనంస్థపదము" ప ప్ర ల్యేకాళ్ర మనను 
గ్రహీంవ లేని దగుటచే తక్కినపదముల చేత నే నాల్లాశ నుములును వరిం 
బడినవి యనవలయును. అందు యజ్ఞ చానాదిపదములచే గృవాస్థాత్ర 
నుంబునో (బహ్మాచర్యపదమువే బ్రహృచర్యా శ్ర మంబును వర్తి ంపంబడినపో 

ఇంక తపళ్శష్టమేచేం దక్కిన రెండాళ్ళ హీములును కల్పి వర్తి వయబడె నన 

వలయును. ఈవానప్ర ప్ర న్థసనాష్టసా శ్ర శ వోములకు తగినపోలిక “" శేకపోళేదు. 

కృచ్చ)చాం ద్రా చాయసహాపీరూవ నుగుతవన్సును వానప్ర న్థులకును “(యతి 

యెనిమిది గ్రానముల భుజింపవలయునుి అనుమొదలసీ సియమములును 

*యమనియమాదులును స్యరూపముగ గలతపన్సు యతికినిం గూడ కల 
దు. యీసామ్యుముచే రెండాశ్ళ్చమములు నొక్క.టీగం బరి గృహీంప 

బడీ తపక్ళబ్దనునే వర్ష్మింపంబడె “సనవచ్చును. దీనిచే “త్ర యా ధర్మ 

స్కంథధాః అను త్రిత్వ నృరిజ్ఞకు వోనిలేదు. గృవాస్థాదులకు ఢేదసాధ్య 

మగుకేర, యుండుటచే బఫహాజ్ఞానంబును తీన్నిషయు సంభీవింపదు? 
ట్రీ Wha Ww 

అనిన నదియు యుక్తము కాదు కర్మల నాచరించుట యనంగా నేది 

* నున నియమనణ అఆననము ప్రాణాయామము ప్ర ప్ర, త్యావోరమణ ఛ్యానమా 

థారణ సమాధి, అనునవి యమనియమాదులు. అందు అహిరసా సత్యము ఆ స్తేయమా 

బ్రహ చర్యమా ఆపరి Wy వాము అనునివి యమము అనంబడును. (ఆవే చేయ నునా 

దొంగలింపకుండుట అకక గ్య హొ మనలా ఒకని యొద్దనుండి ధనమును గ, పాంపకుం 

డుట) శౌ-చమా (పరిశుద్ధనూగా నుండుట) తేపన్సు 'కేదాధ్యయనము తృ సప్త సీ యాళ్ళ 

ర ధ్యానము ఆనునివి నియమములు. యోగాననాదు లాసనంబులు. పాంణనిరోధతణ 

ప్రాణాయనుము. ఇంది, రకుతోణలను వానిన్భత్తులనుండి నుం బీంచుట ప శే, త్యావోరమా. 

భ్యోనరూపము స్పవ్షము ఛ్యానింపంబడుచున్న విన య నుశు నునన్సున స్టీరమాగ నిలు 

పుట థారణ,. చిత్త కౌాగ్సరే సమాధి. 



కనా mL ~_90 385 బవానూత్ర ములు, అఆ-9, పొ-రం నూ 

యో యొకకార్యను. నెట్లో యొక ట్లాచరించుటయా ? లేక ఫలేచ్చ 
తో నాచరించుటయా ? యిందు మొదటివతము నాశ్రయించిన య 
తులకు గూడ నట్టికర్య కలదు. భుజించుట సంచరించుట యను 

మొదలగుకార్యముల యతులు గూడ నాచరించునే యున్నారు కదా! 
యిక 'రెండవపతుమును నాశ్రయించిన నది గృవాన్టులకుం గూడ నంభో 
వింపవచ్చును. లోకాను గ్రవోర్థమో మజియొక కారణముననో కర్శ నాచ 
రించినను ఫలేబ్భారహితముగ నాచరింవవచ్చును కదా! కావునం గర్తు 
యున్నను జ్ఞానోదయము కలుగవచ్చును. ఎద్రుహ్మానిర్థయు చేళకూరన 
చ్చును. బ్రవ్యామునందు గలనిలుకడయే బ్రహ్మానిష్థ కాని కర్త పరిత్యాగ 
మాత్రము కాదు. కేనల కర్శవరిత్యాగమువలన బన్నానివు దోొరుకద 
నుట నీకును సమ్మతమే కడా ! కావున నా శ్రుతికి *“యానాల్హా శ్రోనుములును 
బ్రవ్వానిష్ట. తేనవ్పుడు వుణ్యలోకహేతువ్రు లగును, బృం ెన్వం జె నను 
వివేకవంతుండైై బ్రవ్మానివ్యను జెందెనేని ము_ క్రి నొందును” అనియే యర్థము 
చెవ్పవలయాను, అవివేక వివేక దశొభేదములచే ఫలభేడము కలుగు నను 
టలో విరోధ మేమియు లేదు. అజ్ఞాసిగా నున్నవ్వూ జెట్టివాడుగా నున్నను 
జ్ఞానము కలిగినపిడప క్రేష్టండు కావచ్చునుగజా ! కావున ద్రవాసంస్లవ 
దము యాగికార్థమును చెష్పునదియ్; పైన వివరించినవిధముగ పూర్వే 
వాక్య భా౫ములేం బరామర్శింపంబడీన నాల్లాశ్ట వములతోను సంబం 
ధము కలిగినదియే, కావున వాక్యారంభమున బరామర్శింపంబడిన యా శ 
మములు మూ శ్ మే నుతింపండుచున్నవి కాని కకెటునో కా త్రనన్యాసా 
శ్రమము వ త్వేకముగ విధింపంబడుట తేదు, తపళ్శబ్దము చే పాసకిం గూడ 
సంగ్రవాము కలదని సమ్షతించియేయున్నాము కదా | అనుచున్నారు, 

సిద్ధాంతము 3బ్రట్లు చెప్పుట యుక్తము కాదు, అవ్యడు ఉప క మోపనంపహోరమునకు వై మమ్యుము కలుగును, ఈతపళ్ళబ్దను వాన 

భర య 
నదియా యొ కవిధము., సమన వవ ల గర్టోంతంము రెకుండినచో 
నటు లేదు ఉపక మిము లా వచ్చును కాని యిచ్చట ధా | ౮ (టి, వావారి గృవాస్లా శ మములు తవు 
త్మ యి థాధారణధర్మములతోనే వర్షింపంబడి యున్నవి: వాొనపసపాళ 
నుుముకూడ్త తనయథా ధారణధర్మ మైనతపన్సుతోనే వర్ణి ంపయిజెస్తు, 3 
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ట్లుండ సన్యాసా శ్ర ను మొక్క_టి మాత్ర ముట్టు వర్మింపంబడలే దనుట 
యెబ్లు సరిపడును ? కృచ్చ దాం ద్రాయణాదిరాప నముగుకాయశోవణము 
నశ తపళ్ళ్శబ్దము రూఢసామము; వాన వన్గునకు నాతపన్పే యసాధారణ 
ధర్మము. సన్యాసీకిసి యిం ద్రి ,యన్మిశృవానము శాచనంతోపాడులు అష్షగ్రాస 
భజేణము (యెనిమిదిముద్దలను మాత్రమే భుజించుట) మొదలగునీయ 
మములున్నను వానియందు త్ర్పళ్ ది "హావచారికముగం బ్ర, యోాగింపం 

బడవలయు'నేగాని రూఢము మాత్ర ము కాదు. నుహోత్తు లగువారు యా 
శౌాచాదులకంశకు భిన్నముగనే శేవేన్సను పరిగణించు' మనా రుం. “శౌెచ 

సంత్ మత హఃస్వాధ్యాయేశ్వర ప్ర పణిధానాసి సియమూఖ” “పరిళుద్ధత్వము 
సంతోవము కృచ్చ్రబాం ద్రా వ్రాయణాదితవన్సు. వేదాధ్యయనము "ఈశన్టర 

ధ్యానము అనునవి నియువుములు” అని మహోత్తులు చెప్పుచున్నారు 

గత్వంతరము లేకుండిన నౌాపచారిక ప్రసిద్ధినింబట్టి మొనను వ్యవహారింప 

పలసీ వచ్చును గాని యిచ్చట నట్లు చేయ నేటికి ? అంతమున యత 

శ్రామమునకు నసాథధారణధర్మ్మ మగు బ్రవానంస్థథ్వము వర్షి౦పంబడియే 

యున్నది కదా! బది యంత్రయు గాక నాశ్ర మనులు నాలుగని ప్రసిద్ధి 

యుండ మరాండుగా నే పరామర్శింపబడుచున్న వి యనుటయుననాస్టీయ మే 

కావ్రన తపళ్ళబ్దను సన్యాసాళ్ళమమును గూర్చి చెప్పె ననుట యట్లు 
యు_క్రియు కము కానేరదు. 

మజియుకవిశేవము, ఈవాక్యమునకు నమూూయడా, శ్ర నముల వారు 
పుణ్యలోకమును జెందుదురనియు శ్రహ్మసంస్థుం డగునాల్లవవాండు ముక్తి 

నొందుననియు జెప్పంబడ్ యున్నది" ఇది పరీస్పరభేద ముండిననేగాసి సరి 

పడదు, “త్రయ ఏలే పుణ్యలోకా భవంతి” “పీరు మువ్వురును పుణ్య 
లోకము నొందుదురు.” అని చెప్పంబడియున్న వోట నీన న్యాసికూడ పరా 
హుర్మింవంబడి యున్నా డనినచో యిీిసన్యాసిని ప్ర త్యకముగ చెప్పలే దని 
నవో విరోధము వచ్చును. ఈతనికి బ్రవ్మాసంస్థత * ముసాభారణధర, ము 

యిదివజు కే జెస్పియున్నాము. బ్రవ్మాసంన్ధునికి “ము క్ర్యే ఫలమనియు ప్ర 
యందు నిరూవింపంబడి యున్నది. అశ్రమశ్ర, యముతోకూడ నతందును 
పరామర్శింపంబడి యుండు నేని యీతనసికాష వుణ్యాలోకఫలము కలుగ 

వలసివచ్చును. అప్పూడ కాక్కనికే పుణ్యాలోకములు ము_క్రియు గలుగు 

ననుట వీరుద్ధ మగును, మజియు. దక్కి.నయా శ్ర, సుములకుంగూడ వ్వా 



ఏకం బ్రవానూశత్రములు, ఆ=౨, సారో నూ; 

సంస్థక్వము కలుగవచ్చు ననినచో నది దానికి నసాధారణధర్యము కాదు. 
కావ్రేన నొకానొళప్పూ డొశానొకనికి బూత్రమే కలుగు నని చెప్పువలఆ 
యును, నశ్వ్యాసీ కన్న నో యిది యసాభారిణ వుగుట చే సర్వకాలముల 

యందు నుండు ననవలయును. ఇృట్టయిన వాళ్యాన్వయము విపరీత మగును, 
ఒక్క స్ల న్లలన్వనం బ రామర్శింపంబడినవి యన్నియు నభూనథర్ష్య ములు కలవి 
యమ్మీ యాండవజయు ననుట నియనుము కదా ! కానన సన్యాసాశ్ర, ము 

మూ, శనం? కసభిన షముగానే వర్ణి ంసంజడి యుండవలంరయ నని కేలుచున్న ది. 

“జీవన & _తృయజ్జదత్వులికువురును మూాఢులు వారిలో నొక్క డునూా త్ ము 
బుష్షిమంతుంయి” అనుట యెట్లు యు క్రియు క్రముగును, బుదినుంతు డగు 
వాడు వారికంకె భిన్నుంయగనే యుండవలయును కదా! దట సు వుణ్య లో 
కప్రాక్తీ గలయిక రా క్ర మములకంజు మోొతుప్రా క్తి గలసన్యాసా శ, మము 
భిన్నమ | యె తీకవల౭హనో, 

“ బ్రవ్మాస ంష్థకొబ్దము యౌగిక మగుటచే దదర్గ మన్నియా శమ 
వల్ £3 సంబంధ జము కలిగియులడవచ్చు ననియు సన్యాసా శే ము 
మున కొక్క_చానికే సంబంధించి యుండవలసీనపని లే దనియు యిట్లు 
గాక రూఢి నాశ్శయించినచో నాశ్రమపా? క్రి వినా త్రమున నే మోతుము 
కలుగవలసీ వచ్చును కావున జ్ఞానము నిరర్ణకనము కావలసి వచ్చు 
ననియు. చెక్చికిమి కడా!” అనియెదవేమొ్ వినును, నీ వన్నట్లు 
అపడము యకాగికమే యగునుగాక తగిన వీ లున్నప్పుడు అప ప్రనిద్దవిమ 
యవములయందు పన _రింపంజేయకూడదు, పీలు లేనవ్వూడు మౌ క్రీము 
వేద ప్రాడూణ్యము 4 భగ్నము గాకుండుటకై యట్టుచేయవచ్చును. ప పకృ 
త వాక ఫ్రమున సనా నాష్టనాళ్ళ iz] మమును (సూరీ చిప్పంబడియుండుట సందిగ 
మగుటచే నప్పసి ద్దమే యై యెనను ట్రైహసంస్థపదము సాయర్థముస సమన్నో 
యిఎవవచ్చును. తక్కినయా, శన నములకు నాథర ము సంభినింపదు కావ్రన నిట్లు చేయవచ్చును. జ బ్ర హస సంస్థత్వ మనలాగా సర్వభావమును పరబ హా 
ముసం జే నలిపి యితర ప్యాపారముల మాని యుండుట యిట్టిస్థితి నూ న్యా 
న్ నే క్రాన్ మజియొక్కృన్ని నికే సంభవింపదు, గృవాస్థాదులు pn ర్యనిమ్లల 
యుండవలయు నసియు అట్లు కాకున్న * ప్రత్యవాయము కలుగు ననియు 

ల 

వా శ్ర త్యవాయమ నాగా విధింపంబడీనచాని నాచరింపకుండుటవలఅనం గలుగు పదొపమా. + 



్రహానూ త్రార్థచం ద్రిక ధా పరామర్మాధికరణము. 9 ఫలకే 

శ్రొతులయందు పెప్పంబడి యున్నది. ద్ఞానోదంకుము కలిగినను వారికి 
'ప్రవానిన్ల దొరకుటకు వీలు లేదు కదా! సన్యాసి యన్ననో నర్వకర్శలా 
విభ్యు క్ష ప 'కారమున విడిచినవాండుకావున వానికి కర్తల జేయకపోష్టట 
వలన ప వ్రత్ళోనాయ మేదియు కలుగదు. సర్వశాలములయందును బ్ర బ్ర హాని 
మడ యుండుటకును ఏలు కలుగును. ఈకారణవమువలన నిది తులకు 
నసాభారణధర, మగును, వీరికిని యమనియమాడు లున్నను అవియాు 
శ్రువ్శానిష్ట నభివృద్ధి చేయునవియే యగటచే విరుద్దములు కానేరవు, కర్మ 
లపేననో భేద సాధ్య ములగటచే జ్ఞానమునకు విరుద్ధములగును. ఈశారణనూ 
వలన యత్యాక్రమము. వర్శింపంబడకయేపోయినను బ్రవాసంస్థవదము'ీ 
నవళ మూకర్షి గంప బడవలయును. లేకున్న గృవాస్థాద్యాళ శ మముల 
యందు దీనినీ నహన్తుయించుట విరద్ద మగును కదా! "న్యాస ఇతి బ్రహ్మో 
య జో పి వర; పరోహీ బవ్లో తాని వా వతాన్యవ రాణి కపాంసిన న్యాన 

వవాత్య రేచయత్ . వేదాంతేవిజ్ఞాననునిశ్చి తాన్థాః సనాసయొోగాద్యతయః 
శుద్దసత్వాః” “నా్థసమనునదియే బ్ర బ వాము అబ్రవామే సర్వో _త్తవుముం 
ఆప్రవ్యామే సర్వాధికము, యజ్ఞాధిస్టయ సాదిరూ పు లగుకర ర్యలన్నియయూా 
హీనులు, వానినన్ని (టి నీనా్టసము తుడిచి వేయును. వేదారతార్థజ్ఞాన 
ముచే తత్వనిర్ణయమును గావించి నన్యానయోగమువలన పరిళుద్ధమున 
న్కు_లై యున్నయతులుూో ఆను మొదలగుళు)తులచే “తులకు ద్రవ్య 
నివృయే యసాధారణధర్శ్మము” అని వెప్పండెను “త ద్బుషయే 
సదా తాన _స్త న్నిఫ్రా త్రత్సరాయణాట “వర మేశురుని “మ్మ 
కొనుచు "ఆయనయంచే మునన్ఫ్చు నిలిపి ఆయనయం బే స్థికులై ఆయ 
నయ్ ముఖాష్ట్రశ్ర, ఫయముగ గలిగి? అను మొుదలగువాక్యములభే | స్మృతం 
లును యీవిషయము'నే బోధించుచున్నవి, యతికి ' బ్ర వాధ్యానముతప్పు 
మణియొుకకర్య లే దని చెప్పుచున్నవి. ఈకారణమువలన పె సె నజూవీన 
దోవములు “ రావు, ఈసనాస్టసా శ్రమము జానొంగముగ విధింప 
బడిన చేకాని దీనివలన జ్ఞానము కలుసుననుట తేద. వయా శృమమునం 
"జై నను వేదాంత శా స్తా ద్యభ్యానమువే గురుకరుణవే భన ముద 
యింెనేని యప్పుడు దానికి విరుద్ధము లగుటచే కర్మలను పరితష్టజింప 
వలసిరాగా ఆకరలయం డడ శ్రద్ద జనింపంగా వానిని స్వతంత్రము 
బరిత్యజించుట లోకులకు నజ్ఞానులకు సనర్థమును కల్పించును గావున 

ప! 
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విధ్యుక్త మగురీతి నన్యాసాశ్రమమును పరి గృహీంపవలయు ననుట 
మాత్ర మే యిచ్చట విధింపంబడెను, మహోత్తు లాచరించినయాచారము తే 
మార్లదర్శకము లగును. కావున యొక బ్ర హవావే త్ల తగినయధికారముతో 
స్వతంత్ర త్యాగము నాచరించినం దక్కినవారును అజ్ఞాను లయ్యు ననధీ 
కారు లయ్యు తన్నిదర్శనమున బ్రమాదముతోం ద్యాగము నాచరిం 
తురు. ఇది యనర్భ హేతువు కడా! దీనిని పరివారించుట శతి! 
నవళక_ర్రవ్వ మగుటచే గర్శత్యాగానుకూల మగు నొశ్ర మము 
కల్పింపంబడెను, ఇ ట్రగుటచే “జ్ఞునమువలన బ్ర యోజనము  లేకపోవలనసి 
వచ్చును” ఆనుదోవము కలుగదు. వివావాయోగ్యులు కానివారలే 
యయా శ్ర మము వీధిరంపంబడి యుండవచ్చు ననుటయు సంభవింపదు. 
కావున పై వాళష్టమును. విధివాకక్టిమని యంగీకరింపకున్నను సన్యాసా 
శ్రమము వర్తించినవిధముగా విధింపంబడినదియే యగును, 

నీ శెషూంళశము:---వా _స్తవస్థితిలో నింతవిచారము పనియీలేదు, 
జాచాలళు్రుతియందు 66 ద్ర వాచర్యం వరినమాప్య గ్భహీ ద్భవే ద హీ 
భూత్వా వనీ భవే డ్యానీ భూత్వా ప్ర వ్రజేత్ యది వేతరభా ద్రవ 
చర్యా జేన ప్రవ్రజే దృృవో ద్వా వనా ద్వా” “బ్ర హచర్యమును 
ముగించి గృవాస్థా శ్ర మమును ౫ కొనవలయును, గృృవాస్థుండ్రై వాన్మప్ర 
న్గుఃడు కావలయును, వీదప సన్యాసా శో మమును గై కొనవలయును, ఇట్లు 
కాకున్నను జ్ఞానము కలిగెనేని వై రాగ్యము జనించెనేని యీయా శ్రమము 
నుండియైనను నన్ఫసింపవచ్చును” అని నన్వానవిధి పృత్వతముగనే 
యున్నది. “ఈవిధి లేకున్నను నన్యాసా శృవేసద్భావమును దృఢపజుప 
వచ్చును” అను నుదేశముతో నూ త్ర కారు డీవిచారము నారంభించెను, 
ఈళుతివలన నన్యాసము రెండువిధములనియు ఒకటి యాత్ర మమా త్, మే 
యనియు వుటీయుక్కొ_.టి జ్ఞానాంగవునీయు యీర్ప్చడుచున్న ది. జ్ఞానశూన్యు( 
డగు కేనలాశ్రమి ముక్తిని జెందు ననుటకు వీలు లేకపోవుటావేం బుణ్య 
లోకప్రా వియ్ కల్పింపంబడనలసియున్నది. క్షైనాంగన న్యాసంబును నివి 
దిపూనన్యాననునియు విడత ్పనౌక్టసవునియు రెండువిధములు. మై రాగము 
మాత్ర ము కలిగి జ్ఞా నాభ్రార్టిసమునోకై చేయంబడుసన్వాసము వీవిడిషూ 
సన్యాసము, జ్ఞానము కలిగినపిదస ననుభవమునవై చేయంబడునన్యాసము 

గొ 
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విద్యత్స నా్రనము. ఏ8ిరునకును జ్ఞానవంతులే యగుటచే గ్రవుము గాం 

గాని తకుణమేగాని ముక్తి నొందుదురు. ఇ ట్లగుటచే విద్యాస్వాతం త క్ట 
మునకు హోని లేదని తెలిసికొనవలయును, 

౩. సుటివూ తౌ ధికళణము, 
ఎవి షష 

విషయ సంశయ నంగతులుః='స వన రసానాం రసతముః 

పరమః పరా ర్థోఫో ఒష్టమో య దుద్దీథః అగ్నిఃసామి” “ఈయెనిమిద 
వది యగునుద్దీథము నరభూతములకంకు రసతమము (శేషము) పర 

మాత్త రూప “చుగుటచే సర్వో తమము ఉ _తృమస్థానమునకు నరము. 

సామచేదమే అగ్ని” అనుమొదలగువాక్యములు శ్ర కే రియందు కాన్ని కల 
వు, ఇవియన్నియు క రాంగముల నాళ శ్రయించినయవ పాసనలయందు గుణ 

ముల విధించువాక్య ములుగ నున్న వి. ౫ వవి యో కొన్నిగుణముల నాశ్ర 

యించియే కదా యేయుపాస్య జేనత నైన నుపాసింపగలుగుట ! కానన 
నట్టి వాక్ళములనుంగూర్చి యాయధికరణమున విచారింపబడును. ఇవి 
కర్హాంగముల నొశ్రయించినయుపొాననలకు సంబంధించినవి యగుటచే 

తదంగ సహితము లగుక ర్మ్మలయొక్క విధులనే నుతించునవి యగునేమో 

యని సంశయము జనించుటకు వీలు కలదు. పూర్వాధికరణనున సామా 
న్యశ్రు తి నాశ్రయించి సన్యాస్నాక్సమవిధి యెట్లు నిర్ణయింపంబడెనో అ'క్లే 
యిచ్చటగూడ “ఇయ మేవ జానూ రాదిత్యః” గోవు వే నూర్యుః 

డు” అను మొదలగునర్భ పాదములతో సమాననులుగ నుండుటచే వన్తుత 

విషయ వాక్యములుకూడ నర్భ పాదములే కావచ్చు నని తోచును. ఆ "హవ 
వువలెనే యిీాయుద్దీథము సూడ గ ర్యాంగ మే కావున నచ్చటియాదిత్యపద 

మువలెనే యిచ్చటీరసతమాదిపడములును స్తుత్యర్థములే కావచ్చు నని 
తోచును. ఇట్లు దృష్టాంతసంగతితో కలుగు నీనంశయ మిందు నవిమర్శ 
ముగా నివారింసంబడునుం ఈవాక్యములు న్తుత్యర్థములు కావని నిర్ల 

యి౦వంబడును. క ర్తాంగోపాసనలుగూడ నాచరణీయములశే యనువిమయ్ 
ము ప్రతిపాదింపంబడును. దీనివలన నుపాసన లవళగ_ర్తవ్యము లనియు 
వానిఫలము నిర్వి బాదము స్వతంత్ర, మే యనియు సిద్ధాంతమగును. క రాం 
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గముల నొశ్రయించియున్న యుపాసనలే ముముతఖజనక_ర్రవ్యములై ముకి 

ఫలదాయకములె యుండ నిశ స్వతం త్రో పాసనలయహార్చి చెప్ప నేల? 

ఈకారణమునలననే యీయధికరణ మూపాదమునందు జేర్చంబడెనుం 

తఈ=2, పొ-౪, సూ=-౨౧. 

అవతారిక: —సిద్ధాంళమును దృఢపజుచుటకై. నూ త్రకారుండు 
వూర్వపయాను వాదవూర్వకముగ సిద్ధాంతము నుప కృమించుచున్నా (దు. 

౪౪౭. న్తుతిమా త్రముపాదానా దితి చె న్నా పూ 

ర్వత్యాత్ , 3: ౪ ౨౧౫. 

తాత్పర్యము, పూర్వవకుము? = ఈవివయ వాక్య ములు కర్తల 
_నుతించునవియే కాని ఉపాసనల విధీంచునవి కావు, ఇవి కర్యాంగముల 
నాశ్రయించి ప్రవ్నర్తించినవి. “వయ మేవ జువుఖ” అను మొదలగు వాక్య 
ములు ఎట్లు జువాువు ముదలగుక ర్థాంగముల నాశ్రయించి యున్ననో 
అ ఇవియు నుద్రథాదిక ర్యాంగముల నా శ్ యించి యున్న వికదా! “ఇట్లు 
కాదు. ఆకర్మవిధులు నమిపమున లేకపోవుటచే నివి వానితో నేక వాక్య 
ములు కానేరవు. 'ఉద్దీభ ముపానీతి అను మొదలగు న పాస నావిధి వాక్య 
ములు నూత్ర మే సమిసమున నున్నవి కావున (నీవాక్ళ్యములు) వానిని 
గూర్చియే యమేడియో యొకవృత్తాంతమును చెప్పున” అనియెదవేమె 
యట్లు కాదు. ఈరెండుసిగ్ధాంతీములును నిలువ చేరవు, కర్శవిధి సమిప 
మున లేకున్నను ఉద్దీధమునకు దానితో నిత్యసంబంధము కలదు. కావ్రన 
నది (ఉద్గీథము) దాని (కర విధిని) నాకర్షించును ; అప్పు డీవాక్య 
ములును దానితో నేకవాక్ళము లగును, దూరముగా నున్న వాకస్టిము 
లతో శేకవాక్యత్వము నొందలహాడదని నియమ మేమియు లేదు. కర కాండమును విమర్శించి చూచిన ననేకస్థలములయందు ఇట్టి యేకవాక్యత గానవచ్చుచున్నది. కొన్ని స్థలములయందు బవాుువాక్యాంతేమున నొక్క 
చో జెప్పంబడియున్న వి శేషము ప్రకివాక్యముతోను నంబంధ వడుచు ఇదీ మజియొకస్థలమున నొకకర్శయందు గలస్థితి మజీరొబక కర్మ మొక్క 



బ్రహనూ శ్రార్థచం ద్రిక = న్తుతిమాత్రాధికరణము. 3. . 895 

నమిపమునకు శనతిచేశముచే నుపసంహారించుకొనంబడి యున్న ది కావున 

నిన్లు ప్రకృతమునందును ఈవిషయ వాక్యములు కర్ష్మవిధితో నేకవార్య 
ములు కావచ్చును, మజియు “ఉద్లీథ ము పానీత” అనును పాన నావిధె సమిా 
పమున నున్నను ఈవిషయ వాక్యములు ఉపాస్య జీవత నెట్లును సమర్శిం 
పనేరవు. “ఓ మి త్యేత డతుర ముద్దీథం” అనుభాగ మే కదా యుపాస్య 

'జేపశను చెప్పుచున్నది. ఆదేవతను వర్షింపలేకపోయిన నీవివమయ వాక్య 
ములు ఉపాసనాగుణవిధాయకము లగుట యెట్లు? ఇ ట్లగుటచే నివి సోత్ర, 
పరములు మాత్రము కావలయును. 

సిద్ధాంత ము ఇట్లు జెప్పుట యు కము కాదు. ఈనినయ'నాక్ళి 

ములు ఆవూర్వవిషయ మును చెప్పుచున్నవి, ఇవి నిధివాక్టములై ననే యధి 
క ప్రయోజనము కలుగునుకాని న్తుతిపరములై నప్పుడు కాదు, ఈవిమయము 
సర్గోసాభారణము. నవాక్యమునకై. నను విధివాక్యమైనపమ్రూడు కొలుగునంత 

ప్రయోజనత్వ మర్ధవాద మైనప్పుడు కలుగదు కదా! కావున ఏనిని విధి 
పరములుగాని నిర రయించుట ప్రయోజనకారి, ఉపాస్య జీవతకు గుణమును 

చెప్పునదిగా వర్ణి చుట లాభశారి సమోపమునందును “ఉపానీతి అను 
నుపొస సనావిధి వాక్యము కలను కదా! “9 ట్రున్నను బ్రవ్ యుపొసనను కూడ 

స్తుతించునా? తేక నుపాస్య దేవతను సమర్పించు వా”” యని విచారింపవల 
సిన నప్పూడును పై యు_కియె కార్గుసాధన మగును. న్తుతివర మనుటకంయె 
విధిసర మనుట మిగుల బ్ర తెరోజనకారి కదా! గతి లేకున్న. చాత్ప్సర్య 
మెట్టును కుదురకున్న నమ్రాడు కదా వాక్యముల న్నుతిపరనుల గావింప 

వలయుట! ఇచ్చట నట్లు లేదు, ఉపాసనార్థ మై 'రరా౦ కారము వీధింపంబడి 

యుండుటచేతను ధ్యానార్థమై మై యన్నియు కల్పితధర్ష్యము లే చెప్పంబడుచుం 
డుటవేతను ఈరసకమాదివాక్యములుకూడ నిన్సంశయ ముగ నిధులు 

కావచ్చును. “ఇయ మేవ జువు£[ొ అను మొదలగు వాక్యములన్ననో 
జుహును పాత్ర,కావునను నూర్యుండు 'బేవత కావునను అచ్చట యుపానన 

చెప్పబడలేదు కావునను న్తుతిపరములు కావచ్చును. మతియుకవిధముగ 
పాత్రకును 'బేవతకును సంబంధము కలుగదు కదా! “కావున నెట్లును 
ఈవాకర్టిములు ఉపాసనావిధివాక్యములే యగు నని యంగీకరించి తీర 
వలయును. 

habe 

జ 'అతిటేళతూ. (ఆం౨, షాొ_3, నూ. జ్చీ శ్రీ_ర్రషగ్ర చూ 
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“లవి (విషయవాక్ళములు కర్తాంగమగు నుద్దీథము నాశ్చ్ 
యించి యుండుటచే దానిమూలమున గర్భలతో నంబంధించును” 

అనుట యెట్లును యుక్షము కాదు, కర్మవిధియు నీవాకర్టినులును 
పరస్పరము మిగుల దూరమున నున్నవి, వవాకస్థములు విధి వాకస్ట 

ములకు సమిపముననుండీ వానితో 'నేకవాక్యములగునో అవియే న్ఫుతి 
పరములుగ పరిగణింపంబడును కాని తక్కినవి కావు. “ఇయ మేవ 
జుహూః” అను మొదలగువాక్యము లిట్టివే, ప్ర నుత వాళ్య్ళములు 

మాత్ర మట్టిని కావనుట యతివిశ దము, “అయినను ఉద్దీథను క -ర్హాంగ 

మగుటచే నది కర్శవిధి నాకర్షింపవచ్చును కదా” యనియెదవేమొ యంత 

యావశ్యకత యేమియు లేదు. న్తుతివాక్యములు లేకున్న విధికి చేదైన 
లోపము కలుగునేని యప్పు డెట్టయినను దాని నాకర్ట్షించుకొనవలసి 
వచ్చునుగాని యట్టినిర్భంధ మేమియు లేదు. *ఈకర్శ ఈఫలము నొనం 
గునది యగుటచే నవళ్వు మాచరింపబడవలయును” అని ెలిసినవిదప 
నిరాటంకముగా పురుషుండు దానియందు ప్రవ ర్తింపవచ్చును కదా! లక 

శేవల న్తుతితో కావలసినవని యేమి ? ఇట్లు వా_న్తవస్థితిలో నుతి లేకున్న 

వీధివాక్యముయొక్క ప్రామాణ్యమునకు హోని యేమియు శేకున్నను వేద 

ము కారణాంతరమున విధులను న్రుతించుచున్నది, ఫలజ్ఞానము కలిగినను 
మందబుదులగువారు అ శ్రద్ధ చేయుదురేసో యని యట్లు న్రురించెనుః 
“వన్ర్రము నిరి౦ప(బడినది”. అను నింతీమాత్ర మునణే పతిపాద్యాంశము 
ముగిసినను ఆవాక్టమునందు “ఎజ్జసి” అనుపద మున్నప్పుడు మాత్రమే 
క్రొత్తగా “ఎట్టివస్త్రుము నిర్తింపయబడుచున్నదిి యనునాకాంతు నుత్స త్రి 
చేయునట్లు విధివాక్యముతోోనే ప్రతిపాద్యాంళము పూర్ణ మెనను దాని 
ప్రక్కన న్నుతివాక్య మున్నప్పుడు మాత్రమే యాకాంకు యుత్చ క్రి వేయం 
బడును ఇంతియే కాని నమీావపమున  స్తుతిలేనవ్వుడు దూరమునుండి 
యాకర్షింపంబడదుం విధికి దదవేకయే లేదు కడా! *అలిజేశాదుల 
విషయ మెట్లు” అనియెదవేమయొ వినుము, అతిజేళసలమున *వ నుత 
కర్మయు పూర్వకర్మవంటి బే” యనువచన ముండును. అవచనము సనుస 
రించి దూరమున నున్న వాక్య మైన నికీ వాదము” నొకర్షి ంపబడవచ్చును. 
వచనములేక నలిదేశము నంభ వింపదు. “ఇదియే ఇది” అసి రెండు పడా 
ఫ్రములయొక్క ధర్మముల శై కష్టము _ సంపొదించుటయే కదా యతి 

ళా 
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"జీశము, ఇ ట్లగుటచే నాదృష్రాంతము దీనికి తగదు. ఇచ్చట నంగోపాస 
నయు ముఖ్యకర్మ్మవిధియు నొక్కటి యని చెప్పబడలేదు కడా! “మతి 
యొకద్భష్టాంతమ కలదు. “వాక్సతి సా పునాతు చేవ సా సవితా 

పునాకు అచ్చిద్రేణ పవిశ్రేణి “ఛి ద్రరహిత మగుపవిత్రముళతో (సంపూ 
గృ పారిశుధ్యములో) బృహాస్సతి నిన్ను రశ్నీంచును గాక ప్ర "కాళ మాను. 

డగునూర్వుండు నిన్ను రవీంచును గాక అనుస్థలమున “అచ్చి బేణి అను 
నది దూరమున నున్నను ప్రతివాక్యముతోను సంబంధ పడీ యున్న ది, 
కడా!” అనియద వేము. అచ్చట సాపద మానరు బూర వా కార్టి కాంతకు 

కలదు. “ఆచి ద్ర మగుపనిత్ర ముతో నెవ్యం డేమిచేయును?” అనునా 

కాంఠు డాని కావళస్థ్టకముగాం గలదు, ఆయాశాంతు.కు సమాధానము 

పె వాక్యములు దానితో సంబంధ పడును ఇచ్చట నట్లు కూడ లేదు కదా! 
కావున నిట్లును వీనికి గర్మవిధితో సంబంధము లేదు, కర విధి న్తుతిపర 
ములే యనినచో నప్రమాణములు కావలసి వచ్చును. అది విరుద్ధము 
కదా! కావున నీనివయవాక్య్ళములు మై నవర్శించినరతిగా నుపాననావిధి 
పరములే, 

అ-3, పొ-౪ 9 'సరా-౨౨. 

అవ కారిక: ఈవివయమును నిరూసించుట వై నుతేయుక హీతు 

వును జెప్పూచున్నా డు, | 

౪౪౮. భావళ బ్రా చ, ౩. ౪ ౨౨ 

తాత్చర్థమ*:---ఇధియును. గాక నిచ్చట “ఉద్దీథ ముపానీత,. సా 
మొోాపానీతి అనుమొదలగువిధులు సత్యతుములుగ నున్నవి. విషయ 
వాకరిములను వీనినింగూర్చి యే జుప్పుచున్న వనుట నిర్వివాదము:, రి 

ట్లుండ నావాక్యములు న్తుతిపరము లయ్యె నేని యుంసాసనానిదులకు నిరర. 

కళ్వము వచ్చును. “కుర్యా త్కీయేత కర్తవ్యం భవే త్భ్యా దితి పంచ 
మం, ఏత తాన త్ర్రర్వవే బీషు నియతం విధిలతీణంి” “చేయవలయును 

చేయంబడవలయును చేయందగినది జసించును ఉండును అనునివి మొదును 

సర్వ వేదములయందు నుప్రసిద్ధము లగువిధులు” అను సాయ వే త్తలవా 

కష్టముల ననుసరించి చూచిన “ఉపానీతి అనుయొదలగు పదములకు. 
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గలవిధినిరూపణత్వుము స్పన మగుచున్నది. లోకమున సామానముగ 

“వేయుట జన్మించుట. ఉండుట అను నీయర్థములయం దే నర్భభాతు 

వులు చేకీభవించును, కావున నీమూండును విధినిరూపకములుగ గ్రహింపం 
బడుటచే సరభాతువులును విధినిరాపకములే మైనవి. కావున విధివాకస్టి 

ములు నిరర్థకములు కావలసి వచ్చుటచే పూర్వవతు వాదము చెల్లదు. 

ఇదియునుగాక _ ప్రతివృశరణమునందును “ఆపయిక వా వె 

కామానాం భవతి” అను ముదలగు వాక్యములవే ఫలశ్రుతి కలదు, విధి 

లేక శేనలఫల శ్రుతి యుండదు కడా! ఈకారణమువలనంగూడ నిచ్చట 

విధివాక్ళ్టము లవళష్టముగా నున్నవి యని గృహీంవవలయును, మ౭ియు 

ఫలభేదమువలన విధిభేదములు విధిభేదమువలన గుణశభీదంబును గృహింవ 

వలయును. గుణభేదమువలన దద్విధాయకము లగువాక్ట ములు కూడ 

గొన్ని యుండవలయు ననీ యూహింపవలయును కడా! ఆవాక్టుములే 
వ న్తుతవిషయవాక్టిములు. ఐ్రట్లు తగినగతి యున్నప్పుడు వానిని స్తుతి 
నూశ్రములనుగా భావించి వేదభాగమునకు నానర్థకర్ణిమును కల్పించుట 

యుక్తము కాదు ఈవాకిముఅయందు వర్శింపంబడినగుణములతో కర్యాం 
గము లగునుద్రీథాది చేవతలను భావించి ధాష్టినింపవలయు ననుట సిద్దాంత 

మైనది. ఇట్లు క ర్యాంగముల నాశ్శయించినయుపాసన లే ముముత్వువులకు6€ 

గర్తనృము లని యేర్పడిన నిక బరమేళ్వురు నాశ్రయించినస్వతంత్రో పాన 
నలనుంగూర్చి వేజుగా చెప్పనేటికి? మోవ్నేచ్చగలవాడు నర్వోపాననల 
నాచరింపవచ్చును. చి_త్తశుద్దకై యక్లే యాచరింపపలయును; మోతుపు 
లము నొందవలయాును, 

౪ పారిస్టవాధిక రణము, 

సంగతి వివయ సంశ యములుః=-_-“అథ వా యాజ్ఞ నల్కన్టినర్టి 
భార్యే బభూవతు క్రై లేయా చ కాత్యాయనీ చ(చూ.౧-ర-౧F౯.). 

ప్రశక్షనొ హూ వె జె వోడాసి రిం దృస్వ వ్రీయం భా మోపజగానూ 

(చూ ౧-౧౨౮). జానశ్ర్రు తి ర్ల పొతాయణః శ్ర దా బేయో బహు 
దాయి బవాుపాక ఆన (యమూం౧-౩-8ర) ౫ అను మొదలగువాక్యములచే 

చ్చే 
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నుపనిమత్తులయందు కొన్ని కథలు వర్మింపంబడి యున్నవి. ఈకథలు పారి 
ప్పవముకొజుకై. వర్ష్మింపంబడెనా ? లేక విడాస్టపసిద్ధినై_ వర్మింపంజడెనా ? 
యని నంశ యము జసించుచున్న డి, పారిస్త వమనంగా సక్షమేధ: చూగముూ 

నందు భార్యాపుత్రాదిసమన్వితుండై కూూర్చుండియున్న వభ వునకు నినో 
డార్భమై చెప్పటడవలయు నని వేదమున 'జేయంబడినవిధి యసి తెలిసికొన 
వలయును, “పూ ర్యాధికరణమున రసత మ త్వాది వాకర్టిములు విద్యాస్తుతి 
పరము లగుటకం'కు విధిపరము లగుట శ్రేవృతరముగా నుండునని యట్లు 
సిద్ధాంతము చేయబడి యున్నది కావున “నీచ్చటనూడ వీకథలు శీవల 

వి దాస న్తుతిపరము లగుటకంకు పారిప్తవనిధి శే మము లగట యూుక్షముగ 
నుండును కావున నే సిదాంతము చేయనలయును” అని దృష్రాంతనంగ 
తితో నాశ సము రొణోనది స సనిమర్శవ ముగ నిందు నిరాకరింపంబడును, 

ఈకథలు పారిప్షవవిధీశే మము లయ్యెనేని వీనితో నేకవాక్యముగ నున్న 
విద్యలును కర్త “శ్రేవములు కావలసీ నచ్చుటచే వానికి (ఆవిదషర్జిలకు) ఫల 
ము లొసంగుటయందు గలస్వ్రాశంత) సము పోవును శొవున సీవతు మును 

నిరాకరించి “కథలు విద్యా న్తుత్యర్ధములు” ఆని నిరూపింపంబడున్యు విద్య 

లును స్వతంత్ర ముతే యని నిర్ణ యీంవండ: నుం 

అ-2. పొ-౪, నూ-౨2. 

. అపతారికవ = ఈనిర్హయమునశై  వూర్వపయోనువాదపూర్వక 

ముగ సిద్దాంతీము నొనర్చుదున్నాండు. 

౪9౪౯, వొరిఫ ఫ్లవార్థా ఇతి చె న్న ఏికేషితత్వార్, 

చ అ 92 « 

తాత్చర్యము పూరపకము:- విచారించిన నీయుపనివత్తులయం 
దలికథలును పారివ్రన కేవము లే యని "చెప్పితీర వలయు ననుట స్పష్టమ: పచు 
న్నది. “న రాష్ట్రణ్యా స్పఖ్యానాని పారి ప్లే “పారిప్రవమునఎ దన్నికథటును 

చస్పవలయును” అని శ్రుతి విధించుచున్నది కదా!“ “సరా దాశతయా 
రన్వబ్రూయాత్ ” “ఈపపేంటిని యిచ్చట చెప్పవలయును. అని శ్ర తియందు 

సర్వశ బ్బమున్నను వదియు నాయాకర్ష్యలయందు: బ్ర బ్ర క్యేకనుగం గూడ 
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నువయోగింపంబడుచున్న ట్లొకస్టలమున గానవచ్చుచున్నది. ఇకై ప్ర నుత 

కథలును పారిప్ట వార్థములే | మొనను. విద్యా ప్రసిద్ధ స్టర్టములు కరాడ్ గావ 

చ్చున”అనియెద వేషము చది సరి పడదు. అచ్చట స్వ ప త్యేకోపయోగంబును 
నము చాయోవయోగంబును. గూడ కత్రియం చే విధింపంబడి యున్నది 

కాని యిచ్చట నట్లు లేదు కడా! ఇచ్చట విద్యాసన్నిధాన మొక్కటి 

మాత్రము శాదు. ఇ౦తమా క్రముచే. బై విషయమును నిర్హయింవ నెట్లు 
వీ లగును పారివ్షవశేవక్వము. కతిజే వి విధింపంబడెను; విద్యా శేషత్వము 
సాన్ని ధ్ధమా త్రముచే నిరూపింపంబడెను, సన్నిధీకంకు శతి బలవ త్తర 

మైనది కాదు కడా! కావున నెట్లు చూచినను కిపనివత్తులయండలికథలు 

పారిప్టవకేమములే యగును. మజియు కేవల స్తుతిపరము లగుటకం'ు 

కర్మ కేవము లిసట శ్రేవ్షకరము కదా! అప్పుడు కదా (కర్మకు నంబం 

ధించినది యెనప్పుడు కజా ప్ర తివాకస్టమునకును సార్థకము కలుగుట, 

సిద్దాంతము:---ల్తట్లు చెప్పుట యు క్రముకాదో, వారిప్తవమును. 

గూర్చి శ్రుతి చెప్పున సూడు కొన్ని కథలను మొ త్రమే తచ్చవనములుగా విధిం 
చియున్నది; కాని యన్నింటిని గాదు. గాదు, “నర్వా న్యాఖ్యానాని” అని 
యున్నను ఆనర్వళ బ్బ మోక థలునుః గూర్చి (పారిప్లవమున విధింపంబడిన 
కథలనుంగూర్చి)ి మాత్రమే ప్రృవర్తించును గాని నన్వవిమయముగాః బ్రెవ 

_్రింవనేరదు. అట్లు ప్రవ ర్రించుచేని “పారిన్లన మాచశథ్నీత” “పారివ్లవ 
మును చెవ్పవలయున? అనుశికి నిరర్ధకము ? కావలసి వచ్చును.ఏలయనిన్క 
“పారిప్లవమున నేచరితములై న చెప్పవచ్చును” అని సామాన్యముగ నీని 
యతముగ విధింపంబడియుండంగా మజుల దద్య్వవయ మేల ప ప్ర,స్తావింపంబ 

డవలయును ? ఈకారణముచేం బారీప్ల నశ బ్దమునకు దచ్చ్భేమమ ల లగుకథ లే 

యర్థమనియు నాకథలను మాత్ర మే ఇప్పవలయు ననుట శ్రుతికి ను చేశ 
మనియు జెప్పవలసీ యున్నది, ఇషు చెప్పకున్న సామాన్యశుతీకిం బ్రయా 
జనమే లేదని యిడివణికే చెప్పీయున్నాము, ఈకొరణమువలన * బ్రాహ్మ 
ణుల కందజకును భోజన మిడవలయును” అనిన నప్పుడు అందలి + సర 
శబ్దము భోజనమునకు. బిలువంుడిన ద్రాహ్మణులను మాత్రమే మెట్లు 
చెప్పునో అశ్లే సామాన్యశ్వుతియందలి నర్వశబ్దముకూడ పారిప్ల నశేన 
ము లగుకథలను మాత్రమే చెప్పు నని తేలుచున్నది. ఈకారణమువలన 

Ca) 
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(విద్యా) సాన్నిధ్యమును 'బౌధించునది యేదియు లేదు ఈకథలు విద్యా 

"శేషము లగు ననుటకును వ తిబంధము లేదు. 

అ._3, వెౌ-౪. సూ-౨౪. 

అవశారిక 3 ఈసిద్ధాంశీమును దృఢపజుచుటకై మతీయొక హేతు 

వును నదృష్టాంచతముగ జూపుచున్నా(డు 

౪౫౦, తథా చె కవాక్యలో పబం ధాత్ . 

౨. Vag ౨౪, 

శాత్సర్యము:---మజియు నీకథలు అచ్చటచ్చట నున్నవిద్యలతో 

నేకవాక్టముగ నున్నవి యనుట నిస్సంశయము., పారిప్ప వవిధికిని ఏీనికిని 
సంబంధము శేదనుట యిదివణకే నీవరింపండెను, ఇ ట్రగుటచే వీనికి 

(యీకథలకు) ఉపాసనా శేషత్వమే సిద్ధమగును. కర కాండమునందును 
చేనినమిాపమున చేకథ చెప్పబడి యుండునో అది (ఆకథ) దానితో 

(ఆకర్ష తో) చేకవాకర్ణి మగుననియు చేదియో యొకవిధముగా దానిని 

నూర్చియే చప్పునదియే యగుననియు సిద్ధాంతము వేయంబడి యున్నది 
గదా |! అశ్షు యిచ్చటను సిద్ధాంతము చేయ:ంబడవచ్చును, “కథలవలన 

నుపాసనలకుం బ్రయోజన మేమి? 'యనియెడవే ము దానినిహార్చి 

యంతగా నివారింప నక్క లేదు. శిష్యులకు విద్భయం దభిలావ జనిం 

చుటకును నుఖముగా నావిద్య జోధపడుటకును యాకథ  లుపయోగం 

చును. జేనినై నను యితిహానపూర్వుక ముగ చెవ్బీన బాలురుకూడ గృహీం 

తురు కడా! కావున కథ లుపాస నార్ధము లగుటబే మాసిగ్ధాంతమునకు 

నెట్టిహానియు రాదు 

గం అగ్నీ ౦ ధ నాద్యధిక రణము, 

విషయసంళయ ములు:---ఈ పాద మునం బ్రథ మాధికరణామునందు 

“ఏద్య స్వతం త్ర ముగనే ఫలము నొనంగును. అది "కర ర్మ శేవముకాదు” అను 
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విషయము నిరూపింపంబడెను. తరువాత మూండధికకణములయందును సై 
సిదాంతమును పరంపరగా ఖండింపంజూచుపూర్వపత& ము లనువాదపూర్వ 

కమ్ నిరాకరింపంబడెను, ఇందు అసిద్ధాంతమునుంగూర్చి యే మతీయొకవి 
మయముఉ తరపాడారంభ వీజముగా నుపన్యసింపం బడును, “.ఈవిద్వలు 

కర్మలకు శేమములు శాకున్నను కర లైన నీవిద్భలకు శేషము లగునా? 
కావా? ఈవిద్యలు కలిగించుమోత ముతో గర్మల కేదైన సంబంధము 
కలదా? లేదా?ియనుసంశయము నిరాకరింపంబడును, 

సంగతి ఫూర్షపకుముః=“త మేతం జేదానువచసనేన బ్రాహ్మణా 
వివిదివంతి యచే న దానేన “బ్రాహాణులగువారు వేదాధ్యయనముచే 
తను యజ్ఞముచేతను దానముచేశను అఆపరమేశ్యరుని జెలిసికొనం దలం 
తుర అనుళితియందు కర్మయు జ్ఞానేచ్చకు సాధనము జెప్పంబడి 
యున్నది, దీనిని బాగుగ విమర్శించిన *మోశముకలుగుటకు గర్శనహో 
యముకూడ కావలయును” అనిశేలును. ఎట్లనినః --జ్ఞానేచ్చ యను 
నది న్వతం శ్ర ముగ విమయసౌందర్యమునుః బట్టి (తెలిసికొొనంబడ వలయు 
నని విధింపంబడీ యున్న పదార్గముయొక్క. గుణాదులను బట్టి) జనింపవలసిన 
దియే కాని క ర్శలవలన జనించునది కాదు, “నీవు శేటినుండియు నరటిపం 
డను కోరుచుండవలయాను” అని యుపకేళించినను అట్టికోరిక కలిగిం 
చుట్యక దండించినను జెదరించినను పురుషుడు వానిని కోరునా? ఎవ్వ 
నికీ నాయరటిపండ్రయుక్క రూచి తెలియునో వాండు మూ త్రము పర 
ప్రయత్నముతో. బని లేశయే వానిని కోరుచుండును. ద్ర ట్రగుటచేం 
గర్మకును జ్ఞానేచ్చకును సంబంధము (కార్యకారణభావమును) "చెవ్వు 
టకు వీలు లేదు. ఇక్షు వానికి విద్యతో సంబంధము. కలుగు ననుట 
కును వీలు లేదు. విద్య యనంగా జ్ఞానము, అది ప్రత్యమోదులవలనం 
గలుగును కాని శేవలకర్శలవలన జనింపదు, కర్మలు ఎప్పటికిని పదార్థ 
ములను స్వవాపముతో (పుట్టుక 'మొదలగువానితో) గల్పించును 
ఉత్పత్వ్యాదులు గలవానిని మాత్రమే జనింపంజేయును. జ్ఞానమున్న నో 
యట్టిది కాదు. ఆది నిత్య సిద్ధము కదా! కావున పైళుితికి నెట్లును 
అన్వయము కుదురదు ; కుదురకున్న బ్రామాణ్యము నిలువదు. కావున 
క్ర రలు విద్యలలో ఫలజనన కార్భమున సంబంభపడును. (అనగా మోత 
ఫలము నొనంగుటకు కర్శలు విద్యలకు సహాయము చేయును)” అనియే 

లౌ 
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యాశుతికి నర్థము చెప్పి తీరవలయును. ఇట్లు చెప్పిన నార్థికముగ ఫులకర్య 

సంబంధ మే సిద్ధిం చును, పూ రాధికరణమునందును “శిష్యులకు నాళ 

కలిగించుటకును నుఖముగ బోధ కలుగుటకును విద్భలచే కథ లవేతీంపం 

బడుచున్నపి” యని సిద్ధాంతము చేసి యున్నారు కదా! ఇక్షు యిచ్చటం 

గూడ “విద్యలు మోతుము నొసంగుటకై కర్మల నపేషీంచును” అని 

సిద్ధాంతము చేయవలయును. 

ఆఅ... పొ-౪, సరా-౨౫6. 

అనతారిక:---ఇట్లు దృష్రాంతసంగతితో వచ్చినపూర్వపతీమును 

ఖండింపుచున్నాండు. 

౪౫౧. అత నవ చాగ్నీంధ నాద్యన చేతా, 
3, ౪. ౨౫ 

తాత్పర్యము:---ఈపూర్వపతుము యు_క్రియుక్త మైనది కాదు 

విద్యలు స్వతం త్ ముగనే పురుషార్థమును సాధింపం(గలవని మున్నీ ఏవరించి 

యున్నాము. ఈకారణమువలన మాతుపలము కలిగించునినయములో 

విద్భకు కర్మసహోయ మక్క-జ లేదు. మెోాతునునునది యవిద్వానాళ రూ 

పము. అవిద్యా నాళ మునకు విద్యశంకు నితర ముగుసాథన ముండుటకు వీలు 

లేదు. త్రాటియందు సర్పభ్తాంతి కలిగిన నది రజ్జుక్ఞానముచే దొలంగసనుగాని 

మణీ యెన్నిక ర్యలచేతీనై న దొలంగునా ? ఈకారణమువలన ఫలము 

లొనంగువిమయమున విద్యలకు నన్ని సహాయ మక్కలి లేదు. 

“య్జీన దానేన” అనుశ్రుతికిని మారు, చెప్పిన ట్లర్థము చెప్పవలసిన 

పని లేదు. ఆయజ్ఞాదులు జ్ఞానేచ్చకే సాధనములు కావచ్చును. ఇచ్చ 

యనునది విషయ సౌందర్య్భమునలనణే జనించునది మైనను ఆవిమయ సాళి 

దర్భము మొట్ట మొదట మనస్సునకు గోచరము కావలయును కదా! 

మునన్సు బవహువిధములుగా నుండుటయు+ గొందణకు సీచవివయములు 

౧హాడ నుందరముటుగా దోచుటయు లోకమున బ్రత్యతుమై యున్నది. 

చిత్తము నథ్వగుణాధిక్యముచే నీర్శల నుగుకొలంది నీిచవిమయములపై 

యిచ్చ తోలంగి యు క్రమగువిషయములవై 6 గలుగుచుండునదియు విశద 
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మయ్యే యున్నది, ప్రన్తుకజ్ఞానేచ్చకు విషయ నుగుపర బ్ర హ్లంబును 
ఉత్తమో_త్తమను; అకినూతు ము. ఇ ట్లగుటచే నతినిర్శలచి ఏ శ్రమునకుం 

గాని దీనియం దిచ జనింపదు; కర్తాచరణము తేక చి త్త ర ర్మలన్థంబును! 

గలుగదు. కావున చి త్రకోధనమూరీమున గర్శలు జ్ఞాకేళ్ళతోకే సంబం 
ధపడును. కావున వానిని మోవ.ముతో సంబంధ పరుపః బ్రయానపడ 

నక్క లేదు, 

౬ సర్వా పేక్రాధిక రణము, 

వివయసంళ యములు:==-ఈయదీక రణ మున నాశ మకర్య లును 

గూర్చియే యించుక విదారింపంబడును. పూ ర్వాధికరణమున గలము 
నొసంగువిమయమున విద్యలకు గ ర్యావేతు లేదు.” అనువివ యము సిద్ధాం 
త్రము చేయబడెను. కావున నావిద్యల నెప్పటికినిగూడ నట్టియ వేత లే 
జీమో యని సంళయము జనించును, అది యిందు దృష్రాంతముగ విమ 

ర్మింపంబడి నివారింపంబడును, ఈనిరూపణచే జ్ఞానమునకు సాధనములు 

నిరూపింపంబడునుగావున యీాయధికరణ మిపాదమునందు జేర్చంబడును, 

పూర్వపతుసంగతులు:--- విచారించిన చో వీద్యలకు ఫలజననమున 

నెట్లు క ర్మావేశ లేదో అశ్లు నస్వరాపప్రా ప్రియందును లే దని చప్పుటయీ 
యు క్రయ _క్రముగ దోచుచున్న ది. “వెవిదివంతి య జేన్ అనుమొదల 
గుశ్రు ఈ తులవలన కకక్షధ్ర ర్మలు విదక్టలకు సాధనములు” అని నిరూపింత మని 
నదియు యు కము శౌదు, అచ్చట *విధివిభ_క్టి యేదియు లేదు. శ్రియ 
వ _ర్రమానకాలమున మాత్ మే యున్నది. ఇ ట్లగుటచే నది స్తోత్ర రూప 
మైన గావచ్చును కదా! “స్తదియునుంగాక బ్రహ్మవిద్య నా్టువిధములు. 
వేదాంత వాక్టోను. న విని దానియర్గము గ్రహించుట యొకవిధము, దీనినే 
శ్ వణమందురు. ఇది వాక్యార్థజ్ఞాసముచేః గలుగును కావున నిచ్చట గర 

చేయవలసీనపని యేదియు లేదు. ఇట్లు శ్రవణము కలిగినవిదప నావినయ 
మునే యు క్రులచే విచారించి నిర్ల యిరిచుట నునన వున(బడును. ఇది రెండవ 
విధము. ఇదియు వాక్యార్యక్టానమువలననే నంభవించును గావున నిచ్చటం 

* విధివిభ కి, అ-౧. పాం. నూ-౨౮. పేజీ-8క6 చూ, 
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గూడం గర్మతోం బని లేదు. ఇక మూండవవిధమునకు నిదిధ్యాసన మని 
పేరు. ఇది ధ్యానరూ సమైనది. మనన్సునందు రెండవసంకల్నము రాధీకుండ 

పరమేశ్వరుని ఛధా్యానించుచుండుట దానికి స్వరూపము. బ్రదియు శృవణను 

ననములవలన కలుగవచ్చును కావున ఇచ్చటణహాడ గర్తావేవ. లేదు, 
క వల్యము నాల్లవవి ము. దీనికి పర బ్రవ్హాసాయాత్యారమే 3 స్వరూపము. 

నిదిధ్యాననము చిరశాల మేకనిన్షతో న గాచరింవంబడెచేని ఇది కలుగును, 

కావున నిచ్చటగాడం గర్శ్మలచే నాచరింపంబడవలసినపని లేదు, -ఈకారణ 

మువలన విద్యాగర్శలకు సించుక మొన సంబంధ మే లేదని తోచుచున్నది, 

అ. పొ-౪. సూ-౨౬ 

అవతారిక ౩ ఇట్లు దృష్రాంతసంగతితో  వచ్చినవూర్వపతేము ఖం 

డింపుచున్నా (డు. 

౪౫౨. సర్వాాక్షా చ యజ్ఞాది శ్ర లె రశ్యభత్. 

3. ౪ ౨౬. 

తాత్పర్యము: --ఈపూర్వపతు ము యు _క్రముకాదు, విదర్థికు నన్ని 

యా శ్రమకర్శ లతోను ప్రయోజనము కలదు. “పూ ర్వాధికరణ మునం 

దట్లు E దని ెస్పితిరి కదా !' అనియెదవేమొ వీనుము. వూ ర్వాధి 
కరణమునందు “ఫలము నెసంగువివయమున వద్వలకు. గరా జీ క్ల 

లేదు.” అని మాత్రమే వెన్పితిమి. ఇప్పుడు “విద్య తనయుత్సత్రికై 

గర్భ నవే వీశీంచును” “అని వెప్పుచున్నాము కావున. బూరో్ఫ తర నిరో 
ధను లేదు. ఉత్ప ధ్ర మైనపిదపం గదా ఏదియైన ఫలము నొసంగం గలు 

గుట. అవ్వు డొక వేళ గర్శలత్". బని లేకపోయినను దత్పూర్వమున నుం 
డవచ్చు ననుటలో విరోధ మేసి? శ వణాదులవలననే కార్యనిర్వావా 

మగుచుండ: గర, యేల? అనియినవేము. శ్ర గివణాదు లంతీంగప ధన 

ములు కర్మలు బహిరంగ సాధనములు, వలసినవి 

నళ్తాళమధర ముల నవలంబించుటచే భ ర్ధాభివృద్ధి కలుగును; 

అధర్మము నశించును, ఆసిత్యంబును అపరిశుద్ధంబును దోఃఖరూవంబు 

నగు సీసంసారమును నిత్వేముగాను ని నిర్గ లముహాను నుఖరూ పముగాన్సు 
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ధావించుభ్రాంతి తోొలంగును, సర్వ భ్రాంతులకు నధర్మమే కదా వమదూూలముం 

ఇట్టిభా)ంతి తొలంగినపీదప సంసారముయొక్క. యథార్థరూపము చిత్త 
మునకు విశే దముగును ; అది సర్వానర్థమూల వునోట శ్రేటబడును. ఇట్లు 
కేటబడిన బురుషునకు డానియం దరుచి జనించును. ఇదియే రా 
గస్భము. ఈ వై రాగ్భమువలన “సంసారమును పరిశ్యజింపవలయును” 
అనుతలంభు జనించును. డానీని సార్ధక స్తు? జేసీకొనుటడె. త ర్వాత 

నుపాయమును వెదకును. అట్లు వెదకుచు శా స్త్రమువలనను గురువు 
వలనను గో ట్ర వాజ్ఞానమువే ముక్తి కలుగును” అపి సామాన్యముగ 
నెజింగి విశేహజ్ఞానముననై శవణాదుల నారంభించును, కైన వరించిన 
పిధముగ శ్రీ న్రాధిక్ట్యము కలిగిన నే కదా శ్ర వశాదుల నెవ్వులై నను 
బాగుగా నాచరించుట ! ఈకారణమువలన శ, వణాదులకం కొం బూర్యము 

జ్ఞా నేచ్ళాజననమున కై గర్భ లావళష్టకములు, ఈవివయము నె యధీకరణ 
మునందును సవిమర్శముగ వర్మింపంబడీ యున్నది, ఈశారణమువలన 

విద్భాలకు గరా వేక్ కలదు, 

“త మేకం వేదానువచనేన బ్రావ్మాణా వివిదివంతి యజ్ఞేన దానేన” 
అనుళ్రుతియు నీవిమయమును స్పష్టముగనే చెప్పుచున్న ది, ఈబ్బవాదా 
రణ్యాకో పని ద్వాక్టమునందు “యజ్ఞాదులు జ్ఞానేచా?సాధనములు” అని 
స్పష్టముగ జూవ(బడి యున్నది, మజీయు ఛాందోగ్యో పనిమత్తునందు “అథ 
య ద్యజ్ఞ ఇ త్యాచవ.లే బ్రహ్మచర్య మేవ తత్” “యజ్ఞ మని యేది 
చెప్పంబడుచున్నదో అది బ్ర హచర్యమే” అని బ్ర హాచర్యము యజ్ఞరూప 
ముతో స్తో త్రము చేయ (బడుచున్నది. దీనివలన “ బ్రహచర్యమువలెనే 
యజ్ఞ ము కూడ విద్యాసాధనమే” యని గృహీంచుటకు వీలు కలుగుచున్న 
దె, ద్రివ్ణాచర్భము విద్యాసాధన వానువివయమును గూర్చి కఫోపనివత్తు 
నందు “నశర్వే వేదా య త్సీద మామనంతి తపాంసి నర్వాణి చయ ద్వ 
దంతి య దిచ్చంతో బ్రవాచర్యం చరంతి త్ర కే పదం నం గహేణ బ్ర ఏమి” “నమ స్పవేదములు నేస్థానమును వరించునో సర్వతపంబులు 
నేస్థానమును ప్రశంసించునో (తప మనంగా ధ్యానము లేక తత్వచింత) 
డేనిని కోరుచు మునులు ద్రిహ్లచర్యము నాచరింతురో అట్టిస్థానమును 
సీకు చెప్పెదను” అసి యున్న ది. ఈవాకర్ణిమును విమర్శించిన శేపలబ హూ 
చర్యమే కాక వేదాధ్యయనంబును తపంబును కూడ నిద్యాసాధనముశే 
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యని తేలుచున్నది, వేదాధ్యయనము గృహస్థధర్యములలోనిది (ఇచ్చట 
వేడాధనయనమనంగా బ్రహ్మయజ్ఞ మును మేరు సలవేదజప మస్ యెజుంగు 

ఇ 
నది) యగుటచేతను తపన్పు ఇ వన ప్రస్థధర్మ మగుటచేతీను బహ్హచర్యుము 

బ్రవాచారిధర్శ ' మగుటచేతను “నళ్వాశిమధర్మ ములును బహ్మావిడ్యా 
సొధనములే” + యనుట స్పవ్ల మగుచున్నది. ఉపలతణార్థ మై రమొకొ_క ఫం 
ధర్మ ను మా (తము లో పిాాంపంబలె ననియు జెప్పుటకు ఏలు కలుగుచు 

న్నది, కావున 'విద్యోళ్చ త్తి లికి గ రావేతు కలదు, “కపాయప త్తిః క రాణి 
జ్ఞునంతే పరమం గల్కి కపాయే కర రః పశ్వే తతో జనం ప్రవ ర్ 

6 “ఆశ మకర్శ లు చిత్తమును పరిపాకము నొందిం చునని, నము మాత్ర 

ము ఆధి _త్తశుద్ధికి ఫలము గర ర్శలచే పావకర ధల నశించి. సి _క్రశుద్ధి కలు 

గును; నీడప పవ్యాజ్ఞానము 'వ్రన ర్తిం చును అని స స్యృతియు సేవిషయ 

మును చెప్పుచున్న ద 

మతీయు పడార్థభేద ము లేకున్నను లోకమున యోగ్యశను పట్టి 

యొకొ.క1,-వన్తువు ఒక్కొక్క వివయమునందు మాత్రమే యెట్లుపయో 

గింపయబుకునో అశ్రు యిీాక ర టు నుప యోగింపబడుసు. స్వరాపభేనము 

లేకున్న గు యోగ్యత ననుసరించి విదో్యోత్స త్రియందే యుపళయాగింపం 
బడును గాని పుుజననమునం దుప యోగింపయబడదు. * అశ 'ముక్కటియీ 

యయ్యును నాగలి నీడ్చుటయం దుపయోగింపంబడక రథముల నీడ్చుట 

యందు మాత్రమే యుపయోగింపంబడునట్లు యోాకర్శలు నుపయోాగిం 

సంబడును, వీనికి మోయజననమునందు యోగ్యత లే దని మున్నే వివరించి 

యున్నాము కదా! కావున నెట్లును కర్మకు విద్యోశ్స త్తి తియం దేవు 

కలదు. 
ఎటుల. లాలు ree 

పర చేశ ములయం౦దు గుణ ములను నాగలి నీడ్టుటకు నాడ నుపయోగించు 

చున్నను మాన్యత నాశ్రయించి" యట్లు చెప్పంబ డేను. బలము కల దెనను యితర 

జంతువులవ లె నది ఊమురటుపనుతప నపయోగింపందగినది కౌదు కడా! అది గౌరవ 

సేయమగుజంతువు, ఇట్లు కాకున్నను స్యజీశ మున దాని కట్టిమయుపయోగము లేక 

పోవుట చతి( సాద దృ స్రైంతార్థమె యట్లు వెష్పలుడి యుండవచ్చును. ఒక్క-స్థల 

మునర్జీమా మా క్ర, చు వ్యవహారములా నున్న విషయమానుకూడ దృ్భప్రాంతేము గా నొపరిగ 

వచ్చును హా! | 
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అ... హాల చి సూ-౨౭. 

అవ తారికః “పి సూత్ర, మునందు విదన్టలకు గరా చీకు గల దను 

వీిమయమున కాన్ని క్టుతు ( లుదహొరింపంబడినవి కాని యవి యాసిగ్ధాంత 

మునకు శోడ్పడనేరవు, వానియందు విధిలేదు. 'వివిదివంతి అను క్రియ 

వ ర్హమానకాలమున మాత్రమే యుండుటచే కేవల స్తుతిపరమే యయు 

న్నది. 'ఈవిద్వ యత్వు త్ర కము మెనది. సాధకు లగువారు నర్వకర, ల 

నాచరించియు జ్ఞానముచే పొందదలంతురు అని యాను తులు విద్భిల 

నుతించదుచున్న వి. ఈకారణమువలన విద్యాకర్శ్య సంబంధము ఎప్పటికిని 

కుదురదు. కావున మోశతుఫలోత్స త్తియం దెట్లు కర్తావేకు అేవో అశు 

విద్యోత్స త్తియందును గర్హాషేకు లేదు. క్ష నేచ్చకును కర్త మునకునుం 

గూడ నంబంధ ముండుటకు ఏలు లే దని యిదివజశే ఇప్పియున్నా ము” 

అనిన నమాధానము ఇచెప్త్పూచున్నాండు, 

౪౫౩. శమదమాద్యుపతః స్యా త్త తథాఒపీ తు 

తద్విధే స్టదంగతీయా తేపా 

మవశ్యానుస్టేయత్వౌల్ . ౩. ౪. ౨౭. 
తాత్పరష్థిము,.--- వై పూర్వపకుము (అవతారికయందలివూర్వప 

తుము) నంగీకరించి విద్యాకర, నంబంధమును పరిత్యజించినను జ్ఞ జానమునకు 
సాధనములు లేకపోవు, “తస్తా చేవం ఏ చ్భాంతో దాంత ఉపేరత స్పీతీ 

కః సమాహితో భూ తాక నే వాత్తానం పళ్యతి*= ఈ కారణము 

వలన పై నవర్శించినవిధముగ నెణీంగినవాయదు *ళమద మోపరతితితీయో శ్ర 

ద్ఞానమాధథానములు గలవాడై తనయం జే తన్ను గాంచు చుండును. 

అని శ్రుకియందు వ్రత్యవముగ జ్ఞానసాధనము లగుళ మదమాదులు 

సర్షి ంపంసడి యున్నవి. ఇ ట్లగుటచే విద్య స్వతస్పిద్దయే మై యొనను దానియు 

శే శమము (మనోనిగ్ర శ వాము దమము (ఇంద ర్రియన్నిగ్న వాము) ఉపరతి 

(సర్వశర పరిత్యాగము) తిధ్క్ష (ఓర్చు) శ్ర ళ్ ద (విశ్వాసము) సమాథానము (ఆంగీ 

కారము) అనునవి శ మాదులు. 

వాన 
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త్స త్తికి గొన్ని సాధనములు చెప్పబడెను కావున మటికొన్ని సాధన 
నులు కూడ నుండిన నుండనచ్చు నని యంగీకరింపవలసి యున్నది, కర 
యొక్కటియే విద్యో్టోత్స త్తిసాధనముగ సాధింపంబడుచుండి యికరసాధనము 
లెవ్వియు నెచ్చటను వర్షింపంబడి యుండకుండునేని యప్పుడుో ఈకర లు 
గూడ సాధనము లగునోః? తేదో?ి” యనుసంశ యము జనింపవచ్చును 

గాని యిచ్చట నట్లు లేదు. కదా! కావున పె పె శ్రుతి ననునరించి శమదవమా 

దులతోయౌాటు కర్మ లు గూడ సాధనము లగు నని నిర్ణయించుకొన 
వలయును, 

“ఈశ మాదివాక్యమునందును విధి తేదు కదా!” అనియెదవే ణు 

యట్లు కాదు. “కస్తాత్ ” అని పూర్వ ప్రస్తాపము ననువాదము చేయుట 
వలన నిది విధియే యని తోచుచున్నది మూాధ్యందిన కాఖయందు “అత్మ 
స్వే వాతానం పశ్వేత్ ” అని విధివిభ_క్రియు బత్యతయముగ నే కలను, 

'కాఫ్రన కహాది వాక్యము విధి వాక్య మే. దీని నాశగేయించి వై పిన సిరూపిం 
చినవిధముగ కర్శములనుంలహాడ విద్యాసాధనములనుగా నంగీకరింపవలసి 

నదియే. విచారించిన “వివిదిషంతి యచ్లేని అను మొదలగు వాక్యములును 

అఫపూర్వవిమయమును బోధించునవి యగుటచే విధులే యగును, “యస్య 
పర్షమంయా జుహూ ర్భువతి” అను మొదలగుస్థలములయందు 6 ధవతి” 

యను మొదలగు కీ కీయలు న ర్రమానకాలముననే యున్నను అపూర్యగవివ 

యమును బోధిరచుచుండుటచే విధివాచకము లగుచున్నవి కదా! ఈ 
పూర్వ మోానూంసాసిద్ధాంతము ననుసరించి (ప్రకృత మున గూడ దనిన 

వీధి వార్వ ములుగ నే యంగీకరింపవలయును. జ్ఞానేచ్చకును కర్శలకును 
సంబంధము కల దనుమూట యుప జేశించునంతగవణికు చెలియ లేదు కదా! 
కావున నెట్టును యీవాక్యము వీధివాక్ళ్టిమే. పూర్వ మొక్కమాయలు 

సిద్దించి యున్న విషయమును ఇప్పుట మాత్ర మే యనువాడ మనంబడును 

శానున నీశ్రుతి యట్టిది కానేరదు. ఈవిమయ "సుదివజ కే “విధి ర్వా ధారణ 
వత్ 3. ర ౨౦” అను స్థలమున నిరూసింపంబడి యున్నది, స్మృతు 
లును ఫలావేమెరహీత ముగ జేయ బడినకర్శలు బ్ఞానసాధనము లగు నేని 

చెప్పుచున్నవి గావున నెట్టును కర్మలును శమదమాదులును గూడ 

విద్యాసాధనము లగును, అయినను ఈరెంటియందు గొంతభేదము 

గలదు, “ఏవం విత్ ” అని శమాదిశ్రుతియం ధుండుటశే నానికి (శోమాదు 
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లకు) శేవలవిద్భతోశే సంబంధము, కర్త ల కన్ననో “వివిదివంతి” అని 

శ్రుతి ఇప్పూటచే జ్ఞానేచ్చతో నంబంధము. ఈవిశేషముతప్ప కక్కి_నవన్ని 

యు నొక్క_టియే కావున విచారించిన సర్వకర్శలు నాచరింవంబడవలసి 
నవియీ; వానినుండి పరంపరగా చి త్తళుద్ధిమూలమున జ్ఞునేచ్చయు జ్ఞ జానం 
బును ము_క్రియు కలుగును, 

2. సర్వాన్నా నునుత్వేధిక రణము, 

వివయసంశోయములు!==ోన వా వా వవంవిది కించ నొనన్నం 
భవతి” “ఈప్రాణసంవాదము నెటింగినవాని కావోరము కాని దొక్కటి యా 
నుండ ది” అనే ఛాందోగ్యోపనిమత్తునందును నస వః వా అ సోోనన్నం 

జం భవతి నానన్నం ప్ర తిగృహీకం” “ఈప్రాణనంవాదము నెటీంగీనవా 
నికీ భతీంవరాని 'జెడ్దియు లేదు. స్వీకరింపరానిదియు 'నెద్దియు లేదూ” అని 
బృహాదారణ్యకోపనిషత్తునందును నర్వాన్నా నుమితి (జాత్యాదిభేదము 

లతో. బని లేకయే యెవ్వరియన్నము నైన భుజింపవచ్చునను ననువుతి) 
కలదు. దీనిని/౧హార్చి యీయధికరణమున విచారింపంబడును. “బది 
శమాదులవలె విద్యకు నంగముగ _ విధింపంబడుచున్నడా ? లేక 
విద్యను న్రుతించుటకై వర్శింపంబడుచున్న దాగొ అనుసంళయము నివా 
రింపంబడును. ఈన ర్వాన్నానుమత న్తుత్యర్థమే యని సిద్దాంతము చేయం 
బడును. ప్రాణవిద్యయందు గలసంశయమును నిరాకరించి విరోధమును 
పరివారించుటకె ఆవ్రాణవిద్య మోమీము నొసంగు ననువిమయమును 
స్థిరపరుచుటకై ప్రయత్నించునది కావున నీయధికరణ మిపాదమున. 
జేర్పంబజెను. - 

వూర్యపశునంగతులు == విచారించిన-చో నీనరాన్నా నునులి 
విద్యాంగ మనుటలో సంశయము లేదు, “భవతీ” యనునది వ _రమొన 
క్రియయే మైనను “వివిదివంతోీ” యను క్రియవలె విధి వాచకము కావ 
చ్చును. ఉప'జేశము లన్నియు నాచరణార్ల మయ్యే కదా చేయబడును, త్ర ఇది విద్యకు సమీపమున నుండుటచే విద్యాంగవిధియే యని చెప్పవలసి 
యున్నది, ఏదియైనను విధి మైనచోం బ్రయోజనవంత షుగునుకాని 

_ 

జా 



బ్రవనూ త్రార్థచం ద్రిక ఆ స ర్వాన్నానునుశ్వధిక రణము. e. || 

యర్థవాడమైనచో నంత పృయోాజనవంతము కాదు కదా! “ఇ ట్లయిన 
ఛవ్యాభజ్ములనులహార్చి చెప్తూశాస్త్రము నిరర్థక ము కావలసి వచ్చును 

కదా!” అనియెదవేమొ యట్లు కాదు, అది సామాన్యముగ భమ్యాభత్య 

పదార్థములను. గూర్చి చెప్పునది యగుటచే సామాన్యశాస్ర్రమ్యు ఇది 
(ప్ర న్తుతన రన్నా నుమతి) యన్న నో ప్రాణవిద్యో పానకునిహార్చి మా 
త్రమే ెష్తూనది యగుటచే వికేమళా(స్తుము. ఈకారణనమువలన విశేన 
శౌ స్ర్రము సామాన్య శా న్ర్రమును వాదింపవచ్చును. “భూతహింస చేయరా 

దనుసామాన్య శౌ వ్రు స్రుము యజ్ఞపశువునుం గూర్చి మాత్రమే చెప్పువిశేమ 
ప్రుముే చాధింపంబడునట్లు ఈభత్యాభత్యవిభాగశా వ్ర న్ర్రము కూడ 

ప వృసులీశా ప్రమ బొధింపంబడవచ్చూను. కావున నర్వాన్నానుమతి 

విద్యాంగ మే, 

ఆద, పొ-౪, 'సరా-౨౮ 

అనతారికవ---అని యిట్లు దృష్టాం శసంగతిశో వచ్చినపూర్వపత్ 

మును ఖండింపుచున్నా6డు, 

౪ ౫ఈీం సర్వాన్నానునుటి శ్చ ప్రాకాత్యయ 

తద్దర్శ నాత్, ౩. ౪. ౨౮౫ 

కాక్చర్యము; =-ఈయభి ప్రాయము సరి మైనది కాదు. ఇచ్చట 

సశాగిన్నానుమతి విధింపంబడుట లేదు. విధివీభ క్షు కులతో నిచ్చట క్రియ 

గూడియుండ లేదు. “భవతి” అని న ర్రమానకొలము మాత్ర మే యన్న 

ది. “వినిదిమంలి” అనుస్థలమునందువ లె నిచ్చట విధిని కల్పేంచుటకును 

పీలు లేదు. అచ్చట చెప్పబడి యున్న నిషయ మపూర్వను, ఇచ్చట 

నన్ననో యట్టిది లేదు, అన్న భత.ణ మ ప్రసిద్ధవిమయను కాదు కదా! 

కావున “ఉవ'జేశము లన్నియు నాచరణార్థమై మాత్రమే చెప్పబడును” 

అనునింతీమా త్రము కారణము నాధారమ చేసికొని విధిసి కల్పింపంజూ 

చుట యు క్రమ కాదు. అట్లు కల్పింపజూచినను ఒక్కకల్పనతో కార్య 

సిర్వావాము కాదు, ఆ నాకక్ణమునండు “నక్రించ నానన్నం భవతో” “వప 

దార్థ్భంబును అన్నముకానిది కానేరదు” అని మాత్రమే యున్నది; “సక్షిం 
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చ నానన్నం భావయతి” “పాణవిద్యావే త్ర యొక్కపదార్థమునుగహాడ 

నాహారముగాం చేసికొనకూడదు” అని యుండిననేగాని విధికిం బ్ర రోకాజన 
ముండదు. “అన్న మగుచున్నది కానేరదు” అనుట వ న్తున్భీభావమే య 
గునుకాని యందు పురువక ర్లవ మేమియు నుండదు కదా! ఇట్లు లేకు 
న్న విధికి బ్రయోజన మేమి? ఈకారణమువలన మొట్ట మొదటోభవతి” 
యన్న క్రియను “జాపయతిో యను క్రియంగాం గల్పింపవలయున్యు నర్హ 

మౌానకాల మైనచో విధి స్పష్టము కాదు కావున నేదియో యొకవిధముగ 
దానియందు విధిని. కల్సింపవలయును. ఇట్టి కల్చనాపరంపర కార్యసాధ 

నము గానేర్చువా ? కావున నిచ్చట నర్వాన్నభతుణము విధింపంబడినది 

యనుటయే తగదు. 

మతజియుోవజంతు చేయావహోరమును భవ్నీం౦చినను అడి యంతయు 
ప్రాణముయొక్క యాహోర మే” అనీన నది ధా్థనవిమయ మగునుగాని 

శ్రియావివయవముగు నా! ప్రతిజంతువును భుజించునావోరముల మనుష్యుండు 
భుజింపంగలండా | హ్యా ఘ్రూదులు భుజించునాహోార ముల గవాదులు భుజిం 
పంగలవా ? వనుంగు మజ్హి యూడలను కొమ్మలను భహీంపగలదు. శునకము 
ఎముకలను చర్మమును కొతికి తినును. ఒంక యెదురు మొలకలను వేప 
యాకులను ;నమలును, పురుషు. డట్లుచేయంగలండా ? చేయలేని దానిని 
సామాన్యులే విధింప రనిన సర్వజ్ఞ మగువేద మట్లు చేయునా? ఈ కారణ 

_ మువలనను నర్వాన్న ఛతుణకథనము వీధి కానేరదు. మజియు నిది విధి 
మొన భ మ్యోభ మ్యవిభాగ ళాస్ర్రమునకు విరోధము వచ్చును. అది 
సామాన్యశాస్త్రమే మైనను దీనిచే చాధింపబడదు. ఇచ్చట నియత 
మగువిధి లేదు కదా! కల్పితములచే యథార్థములు 'బాధింపంబడునా ? 
ఈకారణమువలనంగూాడ నిచ్చటిన ర్వాన్నానుముతి ఏధి కాదు, “సర్వజంతు 
వులును భవీంచునన్న మును ప్రాణమే భమ్నీంపుచున్న ది” యని ధ్యానించు 
టకు మాత్రము ఏలు కలదు కావున నాధాష్టనమునే ప్రశంసించుటకై 
యిట్లు చెవ్న (బడెను, 

ఈస ర్వాన్నానుమతియు శ్రు తియందు మజీయొకస్థలమున విధింప 
బడీ యున్నది. మితిమాజీనయాపద సంభవించి ప్రాణముపోవునప్పుడు మా 
తృీము మద్యము కాక తక్కినపదార్థముల నన్నింటిని భత్యాూభత్యువిభా 
గము లేకుండా నుపానకుండుగాని మజీయొక్కండుగాని భవీ,౦పనచ్చునని 
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షెస్పంబడియున్న ది. ప్రతికుముగం జప్పంబడీి యుండకపోయినను ఒక 

యుపాఖాష్టనమువలన  నట్టియభిపాయము విళదీకరింపంబడి యున్నది. 

ఎ ట్లనినవ--- 

ఒకానొకనమయనున శిలావృష్టిచతను యొజ్జనిపురుగులచేతను 
కురు టేశ మునందలి సన్యములు ఇెడిపోవుటచే నచ్చట నిలువలేక నువస్త్రి 

యనుత్రాహణుండు అబ్బవయన్కు_ రాలగు తన భార్యతో (వాడా చేశాం 

తరమునోు | నచ్చాను, ఆయన జ్ఞానసంపన్ను€ డయినను జీవితముపై నభి 

మానము లేనివాడై. నను బ బ్ర హ్మవిదోష్రపాసకుండు గావున తచ్చిద్ధి "కలుగు 

నంతవజకు చేహామును నిలికికొనవలయునని పూని గలిగియుండెను, ఈ 

కారణమువలన తన కెట్టి శృను కలిగినను సహించి ప్రాణధారణమున వై 

ప ప్రయత్నించు చుండెను, అహో దేశమున నాహారార్థమై బీచ చ్చ మెత్తుచుండెను. 

చాలదినములవరకు నచ్చటగూడ పరిపూ ర్వావోరము దొరక లేదు. ఒక 

నాడు ఆశలిజే మిగుల బాధనొందుచు భితార్థమై వెలికి రాణా నచ్నట 

నాక పురుషుడు ఒక పొ త్ మున కొన్ని యలచందల నుంచుకోని భమీంపు 

ముండెానూ. వానిని జూచి యా బ్రా వాణుండుోనా కాహారము నొసంగుము 

అని యాచించెను.“నాయొద్ద సింతకంకు సధిక ధాన్టము లేదు. కొం'చెముగ 

సుండలగా వీసి నిప్పుడు భు జించుచున్నానో అని యమునికి నాతండు బదులు 

ఇప్పును. ఇట్లు ఆయలచందల నుచ్చిష్టములుగ నణింగియు న నాబ్రాహ్మ 

ణుండు వానిజీ యడిగి పుచ్చుకొని భుజించెను. “ఈయుదక మును గూడ 

గై కొనుండు” అని యాపురుషుండు ప్రా ప్రార్థింపంగా నుచ్చిష్ట మనుకారణమున 

నార్రా, వ్యాణుండు దాని గై కొనలేదు. “అలచందలు కూడ ను- చ్చిష్టములే 

కదా! వానిని గైకొని జలము నేల గృహింపరు” అని యాపురుషుం డడు 

గుటయు నమ్మని స యిట్లన సమాధానమును చెప్పనుోఇప్పూడు ఆశలిచే నొకు 

ప్రాణము పోవుచుండెను. దీనిని భతీంపకుండిన నాప్రాణము పోయియే 

యుండును. జల మన్ననో చాని నదీతటాశాదులయం దెచ్చట నై నె నో 

సంపాదింపవచ్చును. ఈకారణమువలన చేను ఆహారమును మాత్రము 

భు జించితినికాని జలపానము చేయలేదు.” అని యిట్లు చెప్పి తాను భుజిం 

పంగా మిగిలిన తాపహశ+4ర ము భార్యవ్రై గృవామునకుం “గాన
ిపోయెను. భార్యా 

భఛభతణాంతరమునం గూడ బుగిలియుండ నురునాండు మరల 'భుజిం చెను, 
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ఈచరిత్రమును విమర్శించి చూచిన చ్రాణాతయసమయమున 

మాత్రము సరాన్నా నువుతి కల దనియు త ఒనసనుయములయందు 

లే దనియు తేలుచున్న ది. అలచండల నూ త్త మును భతీంచి పాణములు 

నిలుచుటకు కొంకశ యాభారము దోరక: గాన్ జలమును వరిం బె సనుటయీ 

యిందుకు దృష్టాంతము, ఈస్థలమునంము మాత్రము సర్వాన్నా నుమతి 
ఛమ్యాభమ్యవిభానక్టు తిసి భొధింపగలదు, ఆభిప్రాయమును విమర్శించిన 

నిచ్చట విధి స్పష్ట మగుచున్నది కదా! కావున యెట్లును సర్యాన్నాను 

మతి (ప్రాణవిద్యయందు చెప్పంబడీనన ర్వ్వాన్న్నాను నుతివాక్యము) న నుతిపర 

మేగాని విధికాను. 

sa అబాధా. చ్చ, ౨, ఈ ౨౯4! 

తాత్సరము = ఈనిద్ధాంతళపకుము సంగీకరించినచో భత్యా 
భత్యునిభాగశ్రుతియు బాధింపంబడదు, ఆహారశుద్ధి వలన చి _క్రకుద్ధి కలు 
గు ననుట లోకశా స్త్ర | ప్రసిద్ద మగటచెే నావిషయేముగూర్చి వర్షించు 
భతయ్యాభవమ్యళ్టుతికి నిరర్థక ముగ నన్యాయముగ బాధ కలుగుటయు యు ౬ 

ముకాదుకదా ! ప్రాణా ర్య యనమయనున జేయయిడిన సరాషిన్నా ను నులి 
కన్ననో ప్ర పబల సహ్య యు_క్షియు క క మగుహేతువు కలదుగాని ప్రాణ 

విద్య పాసకులకు నట్టియను కుతి యేల యుండనలయును? విధియు నచ్చ 
ట (ప్రాణవిద్భోయందు) ప్ర పృతర్ణికుముగ లే డని యిదివజ కే చెప్పియున్నా ము. 
కావున నాభతూ వ్రభమ్యవిభాగక్రు తికి బాధ కలుగకుండుటకు వీ లగుట 
వలన గూడ నీసర్వాన్నా నుమతి ప్రాణనిద్భయందు శ్రుతిమాత్ర ముగనే 

వెప్పంబడె నని యంగీకరింపవలయును, 

౪౫౬ అపి చ సర ప్రల ౩. ౪. ౩30. 

తాత్సర్యము:---మజీయు జ్ఞాన్సజ్ఞానిభేదముతో నిమి త్రము లేకుం 
డ నత్యంతాపద తటస్థించినవ్వ డెవ్వండై నను స ర్వాన్న భకుణమును 
గావింపవచ్చు ననియు నితరకాలములయం జెవ్వ౭డు నట్లు చేయ రాదనియు 
స్మృతులు బోధింపుచున్న వి. “జీవి తాత్యయ మూపన్నో యోజఒన్న ను త్తి 
యత స్తతః లిప్యతే న స పావేన పద్మపత్ర, మి వాంభనా”= “ఎవం 
డై నను  సరియే ప్రాణము పోవునప్పుడు ఢత్యాభక్యవిచారము చేయక నన్న 

జ్ 
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మును భుజింపపచ్చును, తాహపతయారకును జల వముంటనటు వానిసి పాప 

ముంటదు” అను మొదలగు వాక్యములయం దీవివమయము స్పష్ట ముగ 

నున్నది. ఇట్లు ెప్పూస్థ్టలములయందు కూడా నాదము మా త్రము 

నిందింపంబడుటచే నర్యాన్నానుమతి యున్నప్పుడు కూడ మడ్యాను 

మతి మాత్రము లే దనీ తెలియుచున్నది, మద్యమునుగూర్చి ““నురాపాః 

కృమయో భవం న్యభకుర్ణభతణాత్ "= మద్యపానమును చేసినవారలు 

అభత్వుతను మగు పదార్థమును, అనగా ఆపకత్మా.లమునందుయాడ 

భత్వీంవదగనివచా.ర్థమును భథీంచినవా రగుటచే ను త్రరజన్మమున 

పుగుగులై జనించెదరు” అని చెప్పబడి యున్నది, కావున సర్వాన్నాను 

నుతి ప్రాణాత్యయమునం బే కాని యితరస్థలములయందు లేదు. 

౪2 శబ్ద Els తో౭కావమకానే. ౨.౨ ౪, ౨౧. 

ఆశ్చర్యము 3--ఇదియునుగాక నాహారభ తుణవివ.యమున స్వేచ్చ 

పలికిగాడసియు వా స్రువిహిత్ మెనడానిని మాత్ర మే భుజింపపలయు 

గనియు సిషీన్షవ ను వరిత్యజింపవలయు ననియు "వేదమునందు 'జెప్పంబడీ 

యున్న. “తన్నా ద్బాొవ్గాణః నురాం న వీబేత్ "= ఈ కారణమువలన 

బ్రా వ్లూణుడు మద్యపానము చేయరాదు” అని కాఠక శొాఖయందు కలదు. 

ప్రణవి? కియందు గాననచ్చు స రాషన్నానుమలి యర్థ వాద మెననే కాని 

యిది నగీవడదడు, ఇట్ల? స్ర్రములకు బాధ యూ కము శా దని యిదివ 

ఆకే చెప్పి యున్నాము. కావున “తస్మా చేవంవిది” అనునిట్టివాక్ళము 

లన్నియు నగ్గ వాదమా త్రీ ములే. ప్రాణవిద్భకును ము క్రియే ఫలము. 

అనరా. ఉననా లా 

. రాధిక రణము, రౌ ఆ శ్ర మక రాధిక రణ 

కుజ యు నంలో యనులువ--సర్వా
 పేమాధికరణమునందు (3-౮-3౯

) 

“సర్యక ౧ లును విద్యాసాథనములు” అగు సిద్ధాంతము చేయంబడోనుం' ఆ 

హీ” లాటీ , 

సిచాంగమువలన నిత్యకర్శ్యలు కూడ విజ్యాసాధనములే యని 'కేలును. ఈ 

విషయము నుగూర్చి యీయధిక రణమున విచారింపండు
ను, “మోవేచ్చు 
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వేనివాండు విద్యాసిద్ధి యక్క టి 'బేనివాండు యీనిత్వక రల నాచరింపవల 

యునా ? లేదా?” యనుసంళకయము నివారింపంబడును. 

సంగతి వూర్వపతములు;--త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా 

వివిదిమంతి యేన దానేన తపసా” అనుమొదలగుశ్ర్రు తులచే నా శ్రమక 

ర్భలుం విద్యాసాధనములుగా. చెప్పండి యున్నవి. “యావజ్జీవ మగ్ని 
వోోత్రం జపాయాత్ ”=ో బ్ర తికియున్నంత కొలను అగ్ని హో త్ర మును 
నళోమముబే తృప్తి శొందిపవలయును” అను మొదలగు శ్రుతుల 

నాయాశ్ర మశర్శలు నిత్వము లనియు వరి ౦వంబడి యున్నవి" ఈం 

దుక్టుతులకును 'సరస్పరవిరోధము గానవచ్చుచున్నది. వి ద్యాసాధనము లే 
యెనచో నాయా శ్రనుకర్మలు కామ్యుము లగును. విద్యాసిద్దిని గోరువా 

రెచే వాచరింపందగినవియు కోరనివారిచే నాచరింపం బడునావళ్యకత లేని 
వీయు నగును, కాకున్న వో సర్వజనులకు నవ శ్యాను పే. ఎయము లగును, 

ఈశెండును శ్ర తిసిద్ధము లే యగుటచే చేనిని పరిత్యజించుటకును ఏ్ల్ర 
లేదు, విరోధమును “కాెలణగించుటకును పీలు లేదు. “ఇట్లు చెప్పశేల? 

బలన మృంద్దిని గోరువాండు చండ్ర కక్లె కకుతో యూప స్తంభమును నిర్హింపవ 
లయు నన్వస్థలమున వచనమౌ త్ర, ముచే సీ ర్యాభివృద్ధిఫలములందును 1 విధిచే 
యజ్ఞ మునందునుం గాడ నాకై యుపయొోగిరే వబడునట్లు యిచ్చట 

గూడ నాళ మకర లువశొరాగింవంబడవచ్చును. యరాపము యజ్ఞము 

నందూ విధిరపంబడినేది కావున దానిమూలమున నాచండిక శై యజ్ఞార్థమ 
య్యెను; “వి ర్యాభివృద్దిని గోరువాం డాకసై నుపయోగింపవవలయును" 

అని చెప్పబడి యున్నది. కావున నొఫలము నొసంగుటయందు 

నుపయోగంపంబడెను. లను మ్యాక్రమ కర్మ్శలుగూడ  విధివలన 
నిత్భములును విదస్టనొసంగగల వనువచనమునం _ గామ్యములును( 

గూడ గావచ్చును” అసియెదవేమొ అడి సరిపడదు. చండ్ర క ్ లైను 

గూర్చి చెప్పుసన్గ్థలమున విరోధ మేమియు లేదు. అది యజ్ఞార్థంబును 
గావచ్చును; “పీ ర్యాభివృద్ధి ఫలమును గూడ నొసంగవచ్చును. "ఇచ్చట 
మాత్ర ముట్లు లేదు. ఒక మ్రీతినలన నిత్టత్వంబును మజీయొక న్తులివలన 

ననితకత్వంబును సంభవిం చుచున్న వి. ఇది యలివిరుద్దము కదా! కావున టేని 
వైన నొకదాని నవశ్వముగ కాధించియే తీరవలయును, అందును యావ 
బన శ్రుతి వ్ధివిభ క్రి కత నుండుటచే దానిని బాధించుట సమంజనము కాదుః 

ల 



బ్రహ్మనూ శ్రార్థచం ద్రిక = అశృమక ర్యాధికరణము. ౮+ 417? 

“త మేశం” అనుమొదలగుశ్రుతియందు విధిఏిభ క్రి లేదు కావున దానిని 
బాధ్ధించుటవలన విరోథముండదు, అందు విధికల్పితమా* త్ర తమే యగుటచే 
దానిని సిరాకకించుట వాస స్త పస్టితిలో కాధయే కడ కానేరదు. 
కావున బూ రాధికరణమునందు భ మ్యాభత్యువిభాగ కౌస్రుముతో విరో 
ధము కల దనుకారణమున సర్వాన్నానునుతి శ్రుతి నుతిమా త్మ మని 
యెట్లు నిర్ల యింపంబడెనో అశ్షు యిచ్చటను యావజ్జీవశ్రుతులు విరోధ 

ముండుటచే యజ్ఞ సాధనశ్రుతి నరా త్ర మే యిని సిర్హయింపవలయునో, 

5-2, పాొ-౪, సూ-2౨. 

అవతారిక:---అని యిట్లు దృష్టాంత సంగతితో వచ్చినవూర్వ పత. 
మును ఖండీంపుచున్నా (డు. 

తిం రాం నిపాత త్వా బర్త ర్ట నుక రాసి, ౨; ౪౩౮౨ 
— 0 

తొత్సర్యము:-- ఈపూర్వ పక ముచితము కాదు. మోవ్నేచ్చ లేకు 
న్నను ఆశృమకర్య లాచరింప(బడనలసినవియే. యావజ్జీవక్రుతిచేత నవి 

నియశముగ విధిరపంబడియే యున్నవి కదా! “విద్యాంగము లని మతీ 

యుకశ్రుతిచే వర్శింపంబడి కూడ యున్నవి కజూ[” యనియెద వేము దాని 

వలన 'సరోధమి లేదు, రెండును విధులే యగుటచే నాయాశ్రమకర్శల 

"3ెండువిథములుగం గూడ నుపయోగింపంబడవచ్చును, ఈకర్ష లు వీధి నను 

సరించి యెచ్చబచ్చట నెన్లైట్లు నిధింపంబడునో అక్షైల్ల నాచరుపయుడవలసి 

నవియే యగును. ఏన్ని విధములుగ జెప్పంబడి యున్నను సిద్ధవన్తుపునందు 

విరోధము కలుగును కాని సాధ్యవన్తువునందు కలుగదు, చేర మేశస్టిరుండు 

స్వతేస్సిధ్గు(డు. ఆయనను(/హార్చి దమొకసలనున సోశవీధముగాను మటీ 

యొకస్థలమున మతీయొకవిధముగాను చెప్పబడి యుండు నేని విరోధము 

కలుగోను. నర్వజన పృ త్వతు ము లగుజలాదులనుంగూర్చి మొక స్థలమున 

నొకవీధముగోను వోణియొక స్థలమున మణతీయొకవిధముగాను చెప్పబడి 

యుండు నేని విరోధము కలుగును. కర లట్టిఏ కావు. కొ త్ర తగా సోచరింపం 

బడవలసిశవి; ఆ ప్రత్యతుము లై నవి. పీసిస్వరూవస్వ'భో వాదుల శిజుంగు 

టకు వేదవాక్ళమునకం'కు భీన్న మగునుపాయ మేది కలదు? ఈకారణ 

మునలన వానినిహార్చి యెచ్చట నెట్లు 'చన్సయడియుండునో అచ్చట 
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418 ద్రహ్మనూ క్రీములు, అ.5, పా=రీం నూ=౨౨9, 

నళ్లే గ్రహించుటకంకె వేజొకమూర్షము లేదు, కావున విధుల ననుస 

రించి ఈయాశ్రృ్యమళర్శ్యలు నిత్యములుగాను క ర్రాంగములుగాను కూడ 

నొచరింపంబడవలసినవియే. పోడళినింగూర్చి రెండుస్థలములయందు రెండు 
విధములుగల జెప్పంబడియున్న నపుడు వికల్పమునే గడా పూర్వమిా 
మాంసయందు గృహీంచీయున్నారు. ఇక్షు యిచ్చట గూడ వికల్పమును 

గ్ర హింపవలసినదియే కాని విరోధము నుద్భవింపరాదు. 

“ది యెట్లు విద్యకు నధికారి భిన్నుండు, దానియునిక్రియు నిత్యము 
కాదు. వదియో యొకసమయమున నెవ్వనికో నొక్కనికి మాత్రమే యది 
కలుగును. ఇట్లుండ దానిని సాధించుటక్రై జేయంబడుకర్శ్మ లనిక్యములు 
కాకపోవుట మెట్టు ? అనిత్యము లైన పూర్వవిహితనిత్యత్వము విరుద్దము 
కాకుండుట యెట్లు ? ఒకపతుమున నీవిధిశ్రు తులలో నేదిమయైన బాధింపం 

బడవలయును. అట్లు కాకున్న విద్యార్థిచే నిత్యశర్యలు బ్ర త్యేకముగ నైన 
నాచరింపబడవలయును” అనియెద వేము వినుము. విద్యాసంబంధము ' 

వలన. గర్శ్మలకు కా దాచితక్కత్వము (ఒకానొక సమయమునందు సూత్ర, 

మే యుపయోగింపంబడుట) కలిగినను అంతమాశ్రమువలన వానికి నని 
తత్వము కలుగదు, వవిమయమై యుసయోగింపంబడినను కర్మస్వరూ 
పము మాత్ర మొక్కటియే కదా! కర, నిత్యమయ్యే యున్నను నిమి 
_క్రభేదమువలన నన్యార్ద ముగ నుపయోగింపబడవచ్చును.. ఇంతమా త్ర 
మువలన గర్మలకు ననిత్యక్వముగాని పృథక్స) యోగముగాని (అనంగా 
వ్ర ల్యేకముగ నాచరింపంబడవలయుటగాని) రాదు. స్వర్షను కలుగుటకై. 
యాచరింప(బడునగ్ని వో త్రము కామ్య మైనను తద్భిన్నముగ నిత్యాగ్ని 
హో త్రము చేయ (బడుట లేదు. ఇక్లు సోమపానము నొనర్పదలంచినతు 
త్రీయులకును వై ళ్యులకును యజ్ఞ కాలమున సోమమునకు మారుగా మ కో 
యూడలం జెచ్చి పిండిచేసీ పెరుగులోకలివి యొసంగవలయు నని యున్న ది. 
ఇట్లు నై మి_త్తికముగ నిది విధింపంబడినను సోమము వేయుకార్నమునే 
చేయుచున్నది కావున దానికి (ఆసోమమునకు) ననిత్యత్వము లేదు. ఇశ్త 
యిచ్చటగూడ విద్యార్థమై యాచరింపంబడునిత్యకర్యలుగూడ నగ్నిహోే 
శ్రా దిరూపములే యగుటచే నెప్పటికిని వానికి నిత్యత్వము కలుగదు; 
ప్ర, త్యేక ప్ర యోగంబజును సంభవింపదు. ౪ వున నీయా శ్ర మకర్యమే రెండు 
నథములుగ ౯ గూడ నాచరింపంబడవచ్చు ననుటలో విరోధము లేదు, 

జ్ 
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అ-2. పా-౪, సూ-3౩. 

అవతారిక; “ఇదియు యు_క్లియుక్రముగ నుండలేదు. దృష్టాం 

తములయం బెట్టున్నను దా -రాంతిక మునందు పెయు_క్రి సరిపడదు. 

రూపభేడము లేకున్నను కర లకు ఫలభేదము కలదు. నిత్భీకర్శలు పావ 

తుయము సొసంగునవ్వి విద్యాంగకర్థలు విద్యు నోసంగునవి కడా! ఈకా 

రణమువలన నవళ్యముగ భేద మూండియే తీరవలయును అనిన నమాధా 

నము చప్పుచున్నా (డు. 

బగ కాం సహకారిల్వెన చ, ౩, ౪.89. 

తాశ్చర్యము:--- ఇట్లు నంశయిం పవలసినపని లేదు. ఈకరలు విద్యకు 
సహాయకారులు మాత్రమే మై యున్నవి. “త మేతం వేదానునచనేన” 

అనుశ్రుతి యీవివయము సే చెప్పుచున్నది, సహాశారిత్వే నునంగా కర్మలు 

స్వస్వరూపమునో నుండియే కా ర్యాంశరముల నాచరింపకుండియే విద్యకు 

ఫలము నోొసంగుస్వాతం గృ్యము గలుగం జేయుట “ంండవమనుష్యుం డుం 

డినం బాబును. సర్వ కాగ్టముల నీనే నుర్వహిం౦ చుకొనియెోదను” అను 

నిట్లివ్భవారము లయందు రెండవమనుష్యుండును నహాయ కారియీ యనం 

బడినను నిపు_గ్రమాత్ర్రుయే యె టగుచునాడో అశ్లే యిచ్చటంగూడ 

గర్భ నిమి త్రమాత్ర మగుచున్నది. విద్యాకర్శలకు నింతకంకు నధిక సం 

బంధము లేదు. వదియైన విధింప(బడి యుండునేని యప్పూడు విధిబలముచే 

నడి సాధనముల నాకర్శి ంచుకొనును గాని యిచ్చట విద్య విధింవంబడునది 

కాదు. “శో తవ్యోమంతవ్యో నిదిధ్వాసిక వ్యకి” అనునిట్టి వాక్టములయందు 

నిద్యానిధి యున్నట్లు గాననచ్చినను అది విధిచ్భాయ యే గాని విధి 

కాదు. బ్రవజ్ఞానమానుగార్చిగోని బ్ర వ్లోపానననుగూర్చిగాని. విధి 

నంభవింపదు, భాాంతివలనం జెలియయబడకుండిన నుండునుగాక? పరమే 

శ్రషగుండు మూత్రము సస్వరూపములకం కె నన్యుండు కాదు కదా! ఇట్టి 

వానిని 'తెలిసికొ నవలయునని సర్వజ్ఞ మగువేద మెట్లు విధించును? లెలిసి 

'కొనవలయు ననిన తెలిసికొనంబకువాండు తెలిసికొనువాండు తెలివి యను 

నరాండుపదార్థము లుండవలయును; పర మేశగరునియందు భేదము లేదు 

జు 
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కదా! నుజీయు వేదమున నిట్టివిధి యే యుండునేని యది బ్ర వాస్వరూ 

పము నిరూపించునది కాంగూడదు. దానికి జ్ఞానవిధియం జే తాత్చర్యము 

గల దని కడా యప్పుడు నిర్లయింపవలసి వచ్చును. “ఇక్సైనను బ్ర హ్హా 

తత్రనిరూపణము లేక జ్ఞానము కలుగదు కావున దాత్సర్థము 'వ్లేతెనను 

వేదము బ హస్వరూవమును చెప్పునది కావచ్చును” అనియెద వేమొ 

యట్లును నియమము చేయుటకు వీలు లేదు. యథార్హనుగువ న్తుస్వరూ 

పమును చప్పకున్న ను ఒకబానియందు ముజియొకదడాని నారోవీంచినను 

గూడ జ్ఞానము సిద్ధింపవచ్చును; తెలిసికొనుటకు వా_స్తవన్షయావపమే 

కావలయు ననునియముము లేదు కదా! కావున జ్ఞానమునుగూర్చి విధి 

సంభ వింపద్ల; ఉపానననుగూర్చియు సిశ్లై విధి సంభవింపదు. నానివలన 
జ్ఞానాభివృద్ధి కలుగు ననుటయు అవిలేకున్న నట్లు కలుగ దనుటయు విమ 
రృకులకు స్పష్టముగనే జెలియుటచే వానిని బ్ర ల్యేకముగ యజ్ఞాదులనువలె 
విధింపవలసినపని లేదు. యజ్ఞ మువలన స్వర్షము కలుగు ననువివయ మెంత 
విమర్శించినను తెలియదు కావున నది విధింపంబడవలయు నేకాని విద్య 

కాదు, ఇక శ భ్రార్థజ్ఞానమ-నందు విధి బొత్తుగనే సంభవీంపదు కచా! వాకస్ట 

మునకు న౦బంధించినవిషయముల నన్వయ ప్రకారముల నెజింగినవారికెల్ల 

నిర్వ వాడచుగ శ బ్రజ్ఞానము కలుగును కడా! కావున నిచ్చట(విద్యలయందు) 

వీధియే లేదు, విధే లేకుండుటవే గర్శలును అవిద్యలతో సంబంధింప 

నేరవు. కర్మలకు వీద్య ఫలము కానేరదు. కర్తలు చి _త్రశుద్దిమూాాలమున 

జ్ఞానేచ్చను కలిగించునేకాని జ్ఞానమును కలిగింప వని “సర్వాపేతా (3. ఈ, 
౨౨౬)” అనునధికరణనున నిదివజకే స్పష్టముచేసియున్నాము, మజియు 
ఏనికి విద్యాఫల మగుమోతనుతో బొత్తుగనే సంబంధము లేదు. 
ఆమోశవ.ము బవారూపమే యగుటచే స్వతస్సిద్ధము కావున గర్శలచే 
సాధ్యముకాదు. విద్యలకు ఫలము నొసంగువిషయ మున గ ర్గా వేత, లేదని 
“అత యేవ చాగ్నీంధనాద్యనవేమో (9, ర. ౨౫)” అనునధికరణమున 
నిదివజశకే నిరాపీంచి యున్నాము, కావున కర్తలు విద్యలకు సహాయమా 
తీములే కాని వుత్సాతశకములు కావు, 

ఈకారణనువలన నే కర్మలయందు విరోధము రాదు. స్వరూపము 
భిన్నముకా నక్క_జ లేద్యు సితృ్యత్వంబును వ్యావాతము కా నక్క లేదు. ' 
అవి స్వభావముగ నే పాపశేయనును గావించును,. పాపతుయమువలన 

అ 
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ని క్రశుద్దియు దానివలన నంసారదోవదర్శనంబును వై రాగ్యంబును దత్వ 
క్ష నేచ్చయు విద్వ్యయు కృనుంబుగ గలుగును. ఆవిక్భవలన ముక్తి సంభ 

ఎంచునుం ఇప్పుడు వివారింపుడు కర్త్యలయందు విరోధ మేమి వచ్చును! 
మతజియు నీవిమయమున నిత్వత్వానిత్యత్వములు నిరుద్దములు కా చేరవు. 
నడ్రకశ్లుతో జేయంబడిన యూపము నిత్ఫముగ యజ్ఞాంగ మై యిచ్భార్థ 
ముగ పురుపార్గము కూడ నగునట్లు యాకర్యలును గావచ్చును. కర్ష్యలకు 
ఫలభేదము కల దనుధ్రాంతివలనం బూర్వవతీమునందు దృష్టాంత దార్థాం 

లి 

రక ములకు (చండ్యక శ్రైకును కర్మలకును) భేద మెన్నంబడినదికాని యా 
భాంతి యిపుడు నివారింపండెను కడా! కావున నెట్టుకు ఆశృమకర్ష్యలు 
విద్యార్థులు కానివారిజేతకూడ నాచరించబడవలయు ననువిష యములో 

నంశయ మింతయు లేదు, 

అ-౩. పా-౪. నూ-౩౪. 

అవ తొరిక్ష 3 ఆ ఇట్లు చెపుటకు కలు తేదు. “నూాస మన్ని హో 

త్రం జివ్వాతి” అనువిధి ప్రకరణభేదముచే నెట్లు కర్హాంతరమును విధిం 

చునో య శ్ర “సచ్చీకం వేదానువచచేని అనుముదలగునిధి యు గరగ్యాం 

తీరమున విధించు నని తీరవలయును. ఈవాక్యము యజ్ఞ ప్కకరణమునందు 

లేదు కదా!” అనిన సమాధానమును చెప్పుచున్నాడు, 

౪౬౦. సర్వ థావిత ఏ వూ భయలింగాత్ . 

౩. ౫ చెద 

తాత్సర్యము:---ఇట్టు సంశయింపంబనిలేదు. నిత్యకర్శ లను 

పక్షమునందును  విద్టలకు నహాోయశారు లనుపతీమునందును 

గూడల గర్హ్మలకు భేదము లేదు. ఆనిత్యకర్తలే చిత్తశుద్ధి మూల 

మున విద్యకు సహాయకారు లగునసి పూర్వమున నే వివరించి యున్నాము 

కదా! శ్రుతిన్యృతులు ని థీ చెప్పుచున్నవి. “శ్ర మేతం వేదానువచ నేన” 

అనుళుతి భిన్నప్రకరణమునం చే యున్నను యజ్ఞాదులను సన్వరూవను 

తోచీ యనువాదము చేయుచున్నది కాని “మాస మగ్నివోత్రం జు 

వ్వాతి” అనుశ్రుతివలె నపూర్వ మగురూపమును వానికి. జెప్పుట లేదు, 
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“అనా శ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్త కరోతి యః *ఎవ్వండు ఫలము నా 

సింపక చేయవలసిన కార్భము నాచరించునో” ఆనుమొదలగుస్త్య తీయు 

“కార్యం కర్మ” యనుటచే నీవిమయమునే నిరాపించుచున్నది. కర్యన్వ 

రూవమునందు భేద మేమియు తే దనియు ఫలపరిత్యాగ ముక్క_టి యే 

యావశ్యక మనియు టబ్రకటించు చున్న ది, కావ్రునం గర స్వరాపమునకు 

నిప్పటికిని భేదము లేదు. 

“బ్పదియేమి? ప్రకరణభేదము సమానమై యుండగా నొక స్థలమున 
మాత్రము భిన్నకర్య చెప్పంబడె ననుటయు మజీయొక స్థలమున బూర్వ్య 

కర యే యనువాదము చేయంబడె ననుటయు నెట్లు” అనియెద వే వా 

వినుము. కేవల ప్రకరణభేద మున్నంత మాత్ర మున గర్భ భేదము కలుగ 

నేరదు. అపూర్వపిఫి యున్న ప్పుడు మూత్ర మే యది కలుగును. ప్రకరణ 

భేదము లేనప్పుడు కర యొక్కటియే యని స్పష్టముగ గుజుతింపంబడు 
చుంకును కావున నందు గొన్నియపూర్వవిధు లున్నను గుణవిధాయక 
ములు మాత్రమే యగుచు కర్తను భేదింపనేరవు. ఆప్రకరణమే భిన్న 

మైనప్పు డన్ననో అట్టిగుజుతు లేదు కావున స్వతం త ముగ, గర్శను శేదిం 

చును. కావున నిచ్చటనై న నపూర్వవిధియే కర్యభేదకముగాని ప్రకరణ 
మాత్రము కాదు. “త మేతం అనుమొదలగు శ్రుతియందు జ్ఞానేచ్భా 
జనకత్వము మాత్ర మే యపూర్వముగ విధింపంబడెను కాని కర్శస్వరూప 

మట్టు ఏధింపంబడ లేదు. “అగ్ని హోత 0 జావుఊోరా త్ర స్పర్షకామః, యాన 

నేవ మగ్నిహోోేత్రం జవాుయాత్ ” అనుస్థలమునందు నిత్యాగ్ని వరో త్ర 
మునే న్వర్లదాయకముగాః గూడ విధించినట్లు యిచ్చట కూడ వూర్వవపి 
హిత యజ్ఞాదుల శే జ్ఞానసహ కారిత్టమును శ్ర తి విధించుచున్న ది. “మాస 
మగ్నిహోత్రం జువ్వూతి అనుశ్రు తిమాత్ర మిట్టిది కా దని యిదివజ కే 
ఇెప్పీ యున్నాము. ఇది యేల?” అనియెద వేమో వినుము, అశు తియందు 
వళోమవిధి యే ప్రత్యతమేముగం గానవచ్చు చున్నది, ఇదియును గాక నిత్యా 
గ్నివో త్రము యావజ్జీవ మాాచరింపంబడవలసినది యెయుండ దాని 
యందు అపూర్వ మగు కాలనియవు మొక్క_టి గానవచ్చుచున్న దెం 
ఇట్టిసియమము సామాన్య శా స్త్రృమునకు విరుద్ధము. కాలమునందు కర 
విధింపంబడవలయును కాని కర్మయందు కాలము విధింపంబడ దనునదే 

సామాన్య శా స్త్ర ము, “యావజ్జీవ మగ్నిసోోత్రం జువుుఎయాత్ *” అను 

గ 
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మొదలగు కాలనియమము శేసివిధులు సామాన్యవిధులు, ప్ర,న్తుత్ విధి 
యిట్టిది కొడు కడా! లది విశేవవిధీ యగుటచే నపూర్వవిధియే కావున 
నిచ్చట కర్శభేదము కలదుకాని “త మేతం” అను వాకష్టిమునందు లేదు, 

కావున నెట్లు చూచినను నిత్యకర్ణలే జ్ఞాననవాకారులు గూడ నగునుగాని 
ప ల్వేకకర “7 ఈ, ల్ రలు కావు, 

ఆద. పొ=ల, సరా He 

ఆవ తారిక;_“ 'నిత్టక ర్శలే జ్ఞానదాయక ములు” అనువిషయ 

మును క్ర్రుతియే ప్రత్యతవముగం జెప్పుచున్నద యని చూపుచున్నాండు, 

౪౬౧. అనభిభవం చ ధర్శ యతి. 3. ౪ 3౫. 

ఆాత్సర్వము;:--మజియు నీవిమయమును శ్రుతియే స్వయముగ 
నిరూపించుచున్నది. ఆశ్ర నుధర్శముల శ్రద్ధతో నవలంబించినవానికి 
కామ కో ఛాదడులవలన దిరస్కారము కలుగదని చెప్పుచున్నది. “వమ 
వ్యోత్తా న నళ్వతి యం బవాచర్యే ణా ను విన్టతే” “ఎవ్వడు బ్రహ్మా 

చర్యవ్రతముత” నాత్త్శను జెలిసికొనునో వానికి నాజ్ఞానము స్థిరమై యుం 

డును” అను మొదలగు వాకష్టము వీపీమయ మును బ్రమాణములు. -ఈకా 

రణమువలనయహాద వీ దాసిద్ధి కై యపూ ర్వకర్శ నాచరింంబడవలసినపని 

చేదు. మో వేచృలేనియా శ్రామమౌొత్ర, పరులచేత నేకర్త, లాచరింపంబడునో 

అవియే జ్లానార్టులచేతం గూడ నాచరింపంబడును, కావున సర్వజనుల 
చేతంహాడ వశేవముగ నిత్యకర్ష్య లాచరింపంబడవలసినవియేః ఫలావేయో 
శూన్యముగం గావ్యకర్శలు ఆచరింపంబడవలసినవియీం 

కొ, విధురాధిక రణము, 

వివయ సంశేయ సంగతి వూర్వపతుములు:---ఈయధిక రణ 

మున విదాష్టధికాగులనుఃగార్చి విచారింపంబడును. “పూ ర్యాధిక రణన్ 

జాంతమువలన నాలుగుయా శ్ర మములవారును విద్ధృలయం దధికారు 
జయా | . 

లేని శేలినది ఇ ట్లయిన నాశ్ర మళూన్యులై  యుండువారిగతి యేమి? 



§24 చ హ్మసూత్రనులు, అ-9 పాఠ, నూరి 

భా 'ర్యావియోగము నొందిన వాడు గవాన్థుండును కా. డు; బ,హాచారియు 

కాండు; వాన్నపన్థుండునుం గాడు కదా! ఇంక వానిగతి యేమి? వాం డెన్వని 
నా శ్రయింపవలయును, వేదము మాత్రము వాని నెట్లు పరి గ్ పీంచును”” 

ఆనునంశథోయము నిహారింపంబడునుం “ఆక్షమకర్శలు వీద్యా సాధనము 

లగునేని యనా, శ వికి నవి లేవు కావున వానిచే సాధింపంబడవలసిన మూ 
కుమును లేదూ” అనువూరపతుచు నయు క్రికముగ ఖండింపంబడును. 
“యజ్ఞాదిళ్రుతులవలన పూ ర్వాధికరణమున నన్ని యా శ మములవారికి 

విద్యాధికారము కల దని శేలినను ఇచ్చట నట్లు తీరదు అసి ప్రృత్యుడా 
వారణనంగతితో వచి ఎననంళ యవీజము నిరాకరింప(బడును, 

అద, పొ-౪. సూ-3 డం 

ఆవ తారిక్ .==-విద్భయందు సర్భజనులకు నధికారము కోల దని 

నియాపించుటకై శ్ఫతినిం జూపుచు ప్రతిజ్ఞ జేయుచున్నాండు, 

భరి అంత రా కావి తు తద పశ. cm ల ౬ 

తాత్ప్సర్యము;----౪ శ మళూనుు లై యున్న పిధు లాదులకు. గూడ 
బ్రహ్మపద్యయం దధికారము కలదు. శె కుడు వాచక్నవి మొదలగు 
వార లిట్టివానే మైనను వేదమున బ్రహ్హవే త్తలుగ వర్షింపంబడియున్నారు. 

అ=, పొ-ల౪ ఠి 'సంూ-2 © 

అవతారిక 3 ఈనివయమునం జే * స్త లి పమాణమును మూపు 
చున్నాడు. 

౪౬౩+ అవీ చస ళంలే, ౩. ౪. ౩౭. ng 3. ౪ ౨ 

తాత్పర్యము. ఇ శై యిలిహానములయందును ఆ శృమకర్మ లు 
లేనినారలకు గూడ విదాక్టవ రక్వము చెప్పబడి యున్నది. సంవ రుడు 
మొదలగువా రనేకులు దిగంబరులయ్యు మహాయోగులై యుండిరని చెప్ప 
బడి యున్నది, దిగంబరత్వ మౌ శృమశూన్యూలకుదప్ప మజియొకనికి సంభ 
వింపదు కడా! 

స్తో స్మృతి (ఆ౧, పొ-౨. నూ-౬. “పీజీ 179 చూ) 
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ద. ఏ, పొం, సరా-2౮ా, 

అవతారిక: సరియే. ఈచెప్పుబడీనని గుబుతులే కదా! పీసి 

వలన నొక, మరహీతుల కధికారము సిద్ధిం చుట యెట్లు? అనిన సమో 

భానము 'చేప్పుచున్నా (డు. 

౪౬౪, విశేపాను గృహ శ్చ, ౩. ౪. ౩౮. 
లాత్ప్సర్యము:.---పై సిద్ధాంత మున సంళయాస్పద మగువిషమయమిం 

' తయు లేదు, అవి గుజుతులే యైనను వానినుండి యాసిగ్ధాంత మును 
గృహీంపవచ్చును. నీధు రాదులు బ్రహావే త్త లని కదా శ్రుతిస అతుల 

యందు పర్ష్మింపంబడి యున్నది, విచారించే చూచిన వారి! నాశ మకర, లు 

మాత్రము లేవు కాని కర్తలు బొత్తుళ లేకపోవలేదు. చేవతారాధాన 

జపము ఉపవానము మొదలగుసామాన్యకర్య లు అన్ని విధముల వారిచేత 
గూడ నాచరింపంబడదగినవి యగుటచే వారికిని గలవు. ఈకారణమువలన 

బొగుగ విమర్శించినవో నాళ మకర్తాధికరణమున (చూ, 9, ఈ 3-9.) 
జేయంబడినసిద్రాంత (“ఆశ్ర శ మకర రలు విద్యాసాధనములు” అని చేయం 

బడీనసి సిద్ధాంత) ముపలవణార్థమే యనియు గర్శసామాన్యమే విద్యాసా 
ధన నుగు ననియు చేలుచున్నది, కావున నావిధు రాదులును తమ కున్న 
కర్మ లవేత నే జ్ఞానవంతులు కావచ్చు నని చెప్పునలసి వచ్చుచున్నది. “జే స్ 

నై న తు నంసీ-భ్యే ద్బాహ్మణో నాత్ర సంశయః కుర్యా దన న్న వా 

కుర్యా న న్యంత్రో భ్రా భావాణ ఉచ్యతే” “ శ్రావాణుండగువోండు మజియొక 
దొని నాచేరందనను స ఆచేంంపకున్నను శీపల చేసముబేకనే స సిద్ధి నొందును. 
మంత్రమే క్రైహ్మాణుండు” అని స్కృతియు నీవిమయమునే చెప్పుచున్నది. 
అశ్రమకర, "హాచేకించిననో నాచరింపకున్న ను కర్శమా త్ర ముండినచో 
క్ఞానమున  కేధి కారము కల దనుచున్నదిం 

మతీయు నీకర్శ్యలు విదోోత్స లత్తికి సహాయ కారు లేకాని విద్యాఫల 
'మగుమోతునుయొక,. జన్మమునకుం గా వని వలుమాజు చెప్పియున్నా 

'ము అందును వానికి జ్ఞానముతో ప్రత్యతుసంబంధము లే దనియు చిత్త 
శుద్ధిమాలమున క్షానేచ్చను గలిగించు ననుటమయీ సంబంధ మనియు పలు 

మోజు వకటించియున్నాము, ఇ ట్లుండుటచేః బ్రృక్కళజన్యమున నొళ్హ 
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426 బ్రవానూత్రములు, 9-౨. వొ-రోం నూ. 

మములేకున్న ను ఆళ్ళ మకర్ళ్యల నాచరింపకున్నను ఫురుషునియందు జ్ఞానే 
చ్చ గానవచ్చె నేని యేది పూర్వజన్న కర్గలచే వచ్చెననియు యాహింత[ము, 
“అనేకజన్య సంసిద్ధ స్తో యాలో పరాం గతిం “ోవురుమవుండు అనేక్ష 

జన్ల ములయందు 'సంపాదింపంబడిన పుణ్ధముయొక్క వరి పాక మువలన నప 

రోతేజ్ఞానము కలిగ పరమపదమును చెందును” అని సృృతియు నీనిమ 
యమును చెప్పుచున్నది. విద్యాఫల మగుమోతయమునక్రుంూడ భర్శన 
హోయను కావలసి యుండుచేని యష్టూడు ఫలకాలమునండు కర్త లురడ 

వలయును గావున ౫ర్శలేనివాఃడు. విద్యాధిశారి. కాకపోవలసి వచ్చును 
గాని యిచ్చట నట్టు లేదు. ఆశ నుకర్య లని చెప్పుటవలన నర్వశర్థ్యలును 
గీ హింపంబడవలయు నని ంమదివటి కి నిరూపించి యువా ము; అట్లు 

గ హీంపకున్న ను ఈశ్రు లీకి (త మదం” అనుశ్రు 88) బూర్వ్రజిన గే రలు 

కరాడ నర్థము కావచ్చు నని యిష్పూడు నిరూపించితిమి. 

“ట్లు కాదు, ప్ర న్లుకజన మున వేదాధ్యయనము నాచరింపని వానికి 

గ రాచరణమున నధి కార మెట్టు లేదో, అనే ప్ప న్లుతీజన్నమున సొ శతు 
కర్గాచరణ మొనర్నని వానికి "బిద్యాధికారము “శేకపోనచ్చును గ గదా! * 
ఆని మయొదవే మొ వినుము. కర్యఫలము ప్రశ్యకుము కాదు; అని ద్వా నాళ 

రూప మగుజ్ఞానఫలము పృతర్ధిీము. ఈకారణమువలన చడానికి నిం 

మము కావలయును గాని జ్ఞానమునకు నక్కలు లేదు. కొర లున్నను 

లేకున్న నో జ్ఞానముకలుగగణే నజ్ఞానము నళించుననుట పృత్వతు మై యున్న 
ది, స్వ భాదిఫలములు అధ్యాయననహి తము లగుకర్త లచే గలుగునో లేక 
శేవలకర్మ లచేం గూడ గలుగుసో సందిగ్ధము కదా! కాన్రన వి ద్యావిమ 

యనున న నిట్టినియమ మమియు నక త చేదు, ఈకారణమువలన సన్ని 

తేజాంిపల వారికిని విదలయం డధికారము కలదు, 

ఆఅ.3, పొ-౪, సూ-3౯. 

Ww ef ఇ అవతారిక2==“ఇ ట్లయిన నాశ్ర్రమములగొ నే పని లేదు, బ్రహ్మా 

జ్ఞానమే కదా పరమపురు పార్థ ము, దానియం దెట్టివారికై న నొకారము 

కలదంటిేరి, ఇక నాయాసకరము లగునా శ్ర మముల నవలంబింసజీటికి ౫” 

అనిన సమాధానము చెప్పూచుస్నా డు, 
లో 



౪౬౫. అత స్ప్ర్యెతేర జ్యాయో నింగొ చ్చ 

3+ ౪. తక౯ 

తాత్పర్యము:--క్తట్లు చెప్పుటవలన నాశ్రమనియమముల నను 
వ _రించుట యర్థ వుని తలంపవలదు. అందటజుకు నధికారము సమాన 

మే యైనను అనా" శ్ర మిక్వమునకంశు నాశ విత్వేము మేలు, శ్రుతిస్త్యతు 

లయం దిశే చెప్పబడి యున్నది “తే నైతి బవ్లావి త్పుణ్యకృత్ అనా 
శబా న గీషేత దిన మేక మసి ద్విజః సంవత్సర మనాశ విరా స్థిత్వా 
CU rs 6 @ 
కృచ్భ) మేకం చేత్ ”=*ఆశ్ర, నుకర్మల నిర్వ ర్తించినవా(డు (లీఘ్రముగ) 
ఉట [ ఇ శ్రీ | పర బృహ్హామును చేరును. బ్రవాతత్రియ వై శ్యులలో నొక్కండును ఆశ్ర, 
మరహీతుండై యొక్క... దినమైన నుండయగూడదు. ఆ శ్ర మరహీతుండై సంవ 

త్పరకాల మున్న వాండు ఒక *కృచ్భ) వ్రతము సాచరింవవలయును” అను 

మొదలగు వాక్యము లీనివయమున టబ మాణములు కావున సొశ్రనుముల 

నవలంబింపవలయు ననుట బ్ర రీవానికి సొవళ్యోక మే, దై వవళమున భార్యా 

దినాళ మువలన నొక వేళ నాశనము లేక పోవుట సంభవించినను విద్యా 

ధికారము మాత్రము నళింపదని యింతేవాత్రము ఈయధికరణమున 

* కృచ్ళ్రవ్ర, తాలు: ప్రా జాపత్యకృ చ్ళుననియు, త క్టకృశ్ళ)నునియ, 

సాంఠపనక్ళచ్చ) మనియు పారాశకృచ్చు) మనియు కృచ్భ9వ్రతేము లం నాల్ల విధ 

ములు. అందు పా, జాపత్యకృచ్చ)మును పండే ండుదిననములం ఆచరింపవల౧యును. 

ము దటినోూ 6డుదినములు ప్రార కాలమానందును తర్భాఠమా౭డుదినములు సాయం 

కెఆసునందును మ్యూర్ర మే భుజిం౦ంపనల యును. ళర్శాత వనాండుదినములు స్యయముగ 

యాచింపకం బరులచే చబెట్రంబడీన ప్పుడు మా త్ర, మే యన్న మాను భుజింపపలయును, 

అప్పుడు దొరకినయెడల ఆండువూటలును భుజింపవచ్చును. రీక్మి_న మూడురోజులు 

నుపవానము6. చేయపఅయును. ఇదియే ప్రాజాపత్య కచ్చు) వ్రతేమునకు స్వరూపమా. 

సృృతులయందు శీభల కృచ్భశబ్దహా బ్ర, యోగింపండినప్పు డీ ప్రాజాపత్యకృ చ్చ) మే 

గ పాంపయుడుచున్నది. కావున ప్ర స్తుడెమున గూడ నకు గ్రుహింపపలయూను. త్త 

కృ చ్భాందుఆ స్వరూపము గ ౦థవి _ద్దరభ యనణ చ ఛౌ,యమానితిని, స్మృతులలో 

నరయుూునది. 



428 ద్రహ్మనూ త్ర ములు, ఆా5, వా-రి సూ-రోరు 

౧ ౦.తద్భూ తౌధిక రణము, 
విషయ, సంశయ, నంగకి, వూర్వపతుము లు: (మూా,5.ర.౧౯) 

పరామ ర్మాధికరణమునందు వాన ప్ర స్థనన్యాసా శ మములు కల నని నిరూ 
పించి యున్నాము, వానిసి(గార్భి యొకవి కేవ మిందు విమర్శింపంబడును, 
“పూ ర్వాధికరణమున నా శ్ర మరహీతులకుం గూడ విద్యాధికారము కల 
దని చెప్పియున్నారు కదా! ఇ ట్లుండ నాశ్రమస్థితులలో నెట్టివారి కైన 
నాయధికారము శల దనుటలో సంళయము వేడు. స్వా శృమమునంచే 
యున్నను అం దుండి భ్రంశము నొంది యా క మాంతరము నంగీకరించి 
నను గూడ విద్యాధికార మున్నది యనిన నాశ్నేవమేమి? ఉ త్రమాశ్రమ 
మును బొందినవారి కైనను కామాది దోవములవలన గృవాస్థాద్యా 
శ్రోమములయం దభినానమః కలుగవచ్చు ననుటలో సంశయ మేమి ?” 
అని *నై ముత్యన్యాయమువే వచ్చినయాశ్నేవము నిరాకరింపంబడును, 
“సన్యాసాద్యు_త్రమా, శ్ర మముల నాశృయించినవారు మజలగ్భవాస్థాద్యా 
శ్రామములకు వచ్చుట శౌస్ర్రనమృతమా? కాదా?” అనునంశయము నివా 
రింప(బడును. “*వఇారించిన నాశ్ర మమునుండి భ్రంశము నొందినవాని 
కర్శలుగూడ నిద్యాసాధనములే కావలయును, అట్లు కాకున్న నాశ్రమ 
ములయం దాధిక్య మేమి?” యనుట పూర్వపతు ఫలము. “ఆళ్యమ 
ఛ్రంకమే మొట్టమొదట నప్రామాణిక మగుటచే నీయావేపమునకే యవ 
కాళము లేమ” అనుట సిద్ధాంతఫలము. 

అ-౩, పొ-౪, సూ-9౦0, 
అవతారిక: ఈసిద్ధాంతమును శ్రిందినూ శ్ర ముచే నిరాకరింపు 

చున్నాడు. 

2 ౧యమాళత్త ద్రూ పాభావేభ్యః, 3. ౪. ౪౦, 
శ కళ ద్య (గొప్ప్రపదార్థ ముయొక్క_ ని తియే యిటుండ నిశ నీ (యల్బ) పదా 

రి 
లా మునుగూర్చి చెప్ప నేల 7 యని యొకడానియందలి యనుపప తిచే మతీయొకదాని 

యందలి యనుపప తినీ భావించుట కె ముత్య న్యాయము. 

బా 



ట్రహ్మనూ శత్రార్థచం దిక్ - తద్యూతాధ్ధిక రణము, ౧౦. 120 

తాత్పర్యము :---ఉ_త్తమాశ్ర మమును జెందినవాండు భ్రంశము 
కొందంగూడదు. వలయానిన శ్రతిస్తతులు ఈవిషయము'నే నియమిం 

చుచున్న వి. “ఆత్యంత మాశ్రాన మొవార్యుకు లే౭.వసొడయన్. అరణ 
నియా దితి పదం తతో న న వున చేయా ది త్యుపనివత్. ఆచాశ్యే 

నాళ్యరుక్ఞారే శృతుర్తా మేక మాశ్రమం అవిమోతా చృరీరస్య సోఒను 

చే ద్య్వథావిధి. గ్ ఆచార్యగ్భృపామునందు పరిపూర్జముగ నిలచి వఏకాం 

ప్రబేశ మునకుం జబోపలయును. అటనుండి మజులి రాంగాడదుం గురువు 
నొద్ద నాజ్ఞం గైకొని నాల్లాశ మములలో చేదియో యొకదాని బరిగ 

హించి వారణ కాలమువణకు ఫ్ పరుడై దాని నా క్ర యింపవలయును* 

అనుమొదలగు వాక్యము లీవిషయమున బ్రమాణములు, ఈకారణము 

వలన నాశ్రమ భ్రంశము శు తిస్టృతి విరుద్ద మగును, మజేయు సెచ్చట 

జూచినను NC “బ్రహ్మచర్యం “సమాప్యే గ్భహీా భవేత్ . (బబ హూచర్యా జేవ 

పృవ్రజేత్. (మూ. 8 ఈ ౦)” అని “యారోవాక్రు తులే గానవచ్చు 
చోన్నవీ గాని యవరోవా శ్ర రు తులు గానవచ్చుట శద కీప్టాబారములం 

జూచినను ఇ యున్నవి.“ 

_. శావున నిర్వివాదముగ నొాశ్రమప్రచ్యుతి యస్రామాణికము, 
“ వెనుకటి యాక్ ముములయందలికర్మ ల ్నాచరింపవలయు నని కాని 
కామాదులవలనం7నని యొక యా శ్రమమున నున్న వాడు మటీ[ళయొక 

యా శ్ర మమునకు రావచ్చును” 'తనట యు _కృము కాదు. “స్వథర్తో 

విగుణప శ్రేయా న్పరధర్గా క్స సనుష్షితాత్ ” న గ్పంత్రచాగుగ నాచ్ 
రింపంబడిన చెనను పరధర్నము నిర్హణ వమగున్వధరక్య్మమునకంకుగూ 
డ దక్కువయే (ఈవాళ్యము న్వథర రృపరిత్యాగమును నికేధించు 
నర్ధవాదమునుగాని మ జీయొక్క_టికాదు)” అను మొదలగు వాక్టములవలన 
న్వోధర ర్యపరితా్థగ మయు_క్రమె తెలియుచున్నది, మజియు ధరాధర్మము 

లప్ర త్యశు ము లగుటవే వానినిగూర్చి వురుషులు విచారింపనేరరో వేదము | 

చేతనే యావిషయము ప్రతిపాదింపంబడవలయును కావున నా వేద మేయా 

శ్రోనముమున శకేధర్మములను చెవ్వునో అవియే వానికి నియతములగునుగొని 
(చేయుటకుళకష్టము లై న వన్నియు (నియతములు) కా నేరవు. శ్రుతినియమ 
ముండంగా( బురుషుండు రాగాదివశగతుండై. వవర్తించుట దోవమని 
వేజుగ జెప్ప నక్కలు లేదు కదా! కావున నుత్తమాశ్రమమునుండి భం 
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శ్రమే సంభవింవద్యూ భ్ర మనకుంగూడ విద్యాధి కారము కలుగు ననునంకశేయ 

మక్కట లేదు, నాం డధ ర్వాత్యుండు కదా! ఈసిద్దాంలిము న్యానున కేకాక 

జై మినిమహోమునికి/గూడ క సమ్మతమే యని తెలీసికొనవలయును. 

౧౧. అధికారికాథధక రణము, 

వివయ నంశయ సంగతులు: --వూరాప్టధికరణమునందు జార ్ వ 

శేశస్కా శ మముల వారికి (సన్యాసికిని నై వ్యీక బృవాచారికిని వానప్ర న్డు 

లకును) సరత క మభంళము శొ్యశ్ర్రువిరుద్ద నుసియు నట్టి భ్ర, మ్మలచేం 

'జేయంబడినకర లు వజ్యాహేతువులు కానేరవనియుః జెప్పంబడియున్న ది. 

“అట్టి భ్ గుల నను ప్రాయశ్చిత్త తవిధానముచే శుద్దుందై మరల స్వాళ్ర, థమ 

నిమ్వండయ్య నేని యధర్ష్మ్మము నళించిపోవుటచే వానికర, ము విద్యాంగవమలు 

శావచ్చునులో అని గయోయధికరణమున నిరావీంపబడును. ఇదియీ 

యీాశెండధికరణములకును గలసంబంధము. కావున “నై పీక ద్ర వ్యాణారికి 

ప్ర మాడవశమున భ్రంకము కలిగినం బ్రా,యక్సి త్రము కలదా? తేద 07? 

ఆనుసంశయ మీాయధిశకరణమున నివారింపంబడునుం 

ఆఅ.59, పాొ-౪, సూ-౪ ౧. 

అవ తోరిక : ==-ఈవనివయమును విచారించుటక్రై_ మొట్ట మొదట 

బూరగపకుము ననువాదము చేయుచున్నా (డు, 

౪౬౭. న చాధికారిక మని పక నానుమానా తేద 

యోగాల్, ౩. ౪. ౪౧ 
తాత్పర్యము: ---పఫూర్వమాహమూంనాశా స్ర్రమునందు “అవకీర్ణి పశు 

క తద్వ దాధాన స్యాప్రా  పకాలత్వాత్ 19 “భంశేము నొందిన సై మిక 

“శ్ర వాచారి ప్రాయళ్చి తార్గమై తనవశువ్రను లౌకికాగ్ని యం'ే హోమ 
ము చేయవలయును, భార్య యుండిననేగాని యాధానము చేయుటకు 

వీలు లేదు కదా! కావున నుపనయనమునందువ లె నే ప్రాయళ్ళి తీ సమ 

న 
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యమునందును బ్రహ్మచారికి లౌకికాగ్నియంటే హోమము. విధింపంబ 
క ns w= క రె డెను” అనునూశ్రముచే భ్ర మ్లుండై న (నై షి) బ్రహ్మచారికి ప్రాయళ్చి 

తార్థమై పశువు కేల దనియు తద్ధామము లౌకికాగ్ని యం'దే వేయంబడ 

వలయు ననియు సిర్టయింపయుడి యున్న ది. శు తియందును “బవ్శాచా 

రషపకీర్తీ నై రొబుతం గర్లభ మాలభేత్ ” “భంళము నొందిన బ్రహ్మచారి 
వై ర్బుతు నుశ్రేశించి గర్భ భ పశువును వరోనుము చేయవలయును.” 

ఆని ప్రాయశ్చి తృఏధి యొకటి గానవచ్చుచున్నది. ఇది నై ప్థకబ్రహాణారి 

విషయమే యగునేమో యని సంశయము తోచవచ్చును గాని యట్లు 
వా, 

నిర్ణయించుటకుమూా త్ర ము పీలు తేదు, “అరూథఢో నై ఫ్టికం ధర్మంయ ను 

పృచ్వవ తే పునః ప్రాయక్చి త్తం న పశ్యామి యేన తున కిస్స అత్త్మవళ 
“ద పురునుఃడు నై_ఫీకథర్మము నాశృ్ళయిదిచి మరల భాంళ్ ము నొంజునో 

అయాత్ష్మఘా తకునకు పరిశుద్ధి కలుగ వలయు ననిన ప్యాయళ్చి త్రమే లేదు” 

అని న్మృతివాక్ట మొక్కటి కలదు. ది మూల శ్రుతి లేక సంభవిం 

పదు కావున ననుమానముచే నిట్టిశ్తుతిని కల్పింపవలసియున్నది, -ఈకా 

రణమువలన పె నువవారింపంబడిన శ్రుతి సామాన్య బ్ర హాచారివినయ మే 

యగును గాని థై పీక బహాచారివిమయను కా నేర దనుట స్పష్టమగు 

చున్నది. ఈకారణమువలన శిరపాఠమున శెట్లు పృతిక్రియ లేదో 

యే నై వ్మీక బ్రవాచారిపాఠతమునకు కూడ ప్రతి కీయ లే దసియే చెప్ప 

పలయును, ఇ ట్రగుట బే నూర్జ పరితస్కా శ మముల వారు నృమాదము 

వలన భ్రషము లై నచో వారికి నిట్లును సద్దతి దొరక దనుటయీ సిద్దాం 

తను, 

ఆఅ-3, పొా-౪. నూ-౪ళ౨. 

అవతారిక;---ఇట్లు వూర్వపతీము ననువాదము చేసి సిద్ధాంతము 

'జేయుచున్నాండుం 

౪౬౮. ఉసపూర్వ మవి ల్వెకే భావ మళనవ 
త్రదుక్తం ౩. ౪* ౪౨. 

ళాశ్చర్వుమువల-ఇట్లు కాదు. సై స్థీక బ్రహ్మచారికి గురుభౌ ర్యాది 

ళో ఎ vy Pi Ph Co నువ 4 

వ్యతీరి_కస్థలనులందు గలుగు ధ్రవ్యాచర్య భ్రంశ ము నుహోపావములలో 
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గణింపంబడళలే దనియు, యాకారణమువలన నది యుపపాతక మే యనియు 

గొందజాభారుక్టి లభివ్రాయపడుచున్నారు. మవహోపాపమైన-చో నది 
ప్రాయశ్చి త్రమునకు నళింపదుగాని యుపపాతేక మునకు నట్టిస్థితి లేదసియు 

ని ట్లగుటచే సామాన్య బవ్వాచారితోపాటు నై ఫ్టీక బ్రహ్మచారికి కూడం 
శ్రాయళ్చి త్రము కల దనియు నంగీకరించుచున్నారు. ఈయిరువురకును 
(సామాన్య నై పీక బ్రవాచారులకు నికువురకును) డ్ వ్యచారిత్పంబును 
శ్రన్షరత్వంబును సమానమే కడా! యని హాతువును జూపుచున్నారు, 
బవ్లాచారికి మధుమాంసాహోరమువలన వృతీలోవంబును దానికి బ్రాయ 
శ్చిత్తంబు నున్నటబ్లును అప్రాయళ్ళి త్త మిరువురు బ్ర వావారులకును సమా 

నమే యెనట్లును ప్ర నుక ప్రాయళ్సి త్రము కూడ గావచ్చు నని దృష్టాంత 
మును చూపుచున్నారు. కావున వీరిసీద్ధాంతము ననుసరించుటయీ 

అల [ఖై అష 9 స్మృతీ ప్రసిద్ధి దీనికి విరుద్ధముగా నున్నను పరి గృహింపంబడుటకు 

వీలు కానిడై యున్నది, దానికి మూాలశ్రు తి లేదు, అనుమానముచేం 

గల్పింపయడుటకును వీలు లేదు: వల యనిన స్మృతియందు “నై ఫ్టిక 
ట్రహ్మాణారికీ పా)యశ్చి త్రము లేదూ”. అని ప్రత్థతుముగం. జెప్పంబడి 

యుండలేదు; “నై ఫ్థీక బృవ్శాచారికి పాోయశ్సి త్రము కల దని కానము” 
అని మాత్రమే చెప్పండి యున్నది, 9 టగుటచే “కానము” అనుపడ 
మును బట్టి “యీోస్త ఖతి నిపేధపరము” అని కల్పెింపనలసి యున్నది; 
ఇట్లు కల్పించినపిదప “దీనికి మూలభూత యగుక్రుతి యుండి లతీకవల 
యును అని యనుమానము చేయవలసి యున్నది. బ్ర శ్రున సీయను 
మానమునకు ప్రబలాధార మే యుండదు కడా! కావున నిదియు దీనివలన 

సిద్ధించు మూలక్టు తీయు డాని నాధారముగం కొని ప్రవ _ర్థించు సృ 

తియు సిక్భూలము లగును, కావున ప్రాయళ్చి తాభావపకుము దృఢముగ 
కకక బ్ 9 లేదు, తద్భావవత (“నై పీక బ్రహ్మచారికి ద్రాయళ్చి త్రము కలదు” 

అనుపక) మన్ననో దృఢ మై యున్నది, “ బ్రవ్లాచా ర్యవగీర్లీ” అనుసా 
మొన్యశ్రుతి యావతునమునకు నాధారముగ నున్నది. ఆశ్రుతి బ్రవ్శా 
చారి యనీ మాత్రమే చేన్పినదికాని “సామాన్య బ్రహ్మచారి నె పీక 

' ఇ. బ్రవాచారి కాడు” అని విశేషించి చెప్పలేదు కదా! కావున నీభావ 
పఠనము నంగీకరించుట యే యు _కియు క్రముః “శ్వా స్రష్టా నా తీన్నిమి త్ర 
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త్వాత ” “ఆచార్యులకు పరస్పరము అభిప్రాయభేదము కలిగినప్పుడు శా న్హ్ర 
మున కనుకూల మగుగానిని మాత్రమే గ్రహింపవలయును. శాస్త్రమే 

కదా ప్రధానము అని పూర్వమిీిమాంసయం దున్న ది. ఇమే వన్తు 

తాధికరణమునందును సిదాంతము. జీయవలయును. భావాభావపకుము. 

అకు విరోధము వచ్చెను కావునను శ్రుతి భావపతయమున కే యనుకూలముగ 
నున్నది కావునను డానినే సిద్ధాంతము చేయవలయును, 

విశేపూంఛము: __ ఈవిధముగ నై స్టీక బవాచారినిగూర్చి సిద్దాం 

త్రము చేయయబడెను. ఇతే వానప్రస్థసన్యానులవిమయమునుకూడ నూ 
సీంపవలయును. చారికిన సృమాదమువలన స్వా శ మములనుండి భంశ 

ము కలినప్పుడు శ్రుతియందు ప్రాయశ్చిత్తము చెవృణబడి యున్నది. 

“వాన ప్రస్థో దీతాభేచే కృచ్భం ద్వాదశ రాత్రం చరత. . Dh 

ర్వాన ప్రస్థవ త ఎమనల్లీ వర్ణం స్వ ళా న్ర్రునంస్కా రళ్చ” ోతనదీతు లోపము 
నొందెనేసి వాన స్రన్ధుండు పండ్రెండు దినము లాచరింపందగిన కృచ్చ వ్రత 
ము నాచరించి... ,సనా్యిసియు వానప్రస్థునివలెనీ వ్రతముచేసి సోమవల్లీ వర్ద 
ముగ స్వశాస్ర్రువిహిత సంస్కారముగ నాచరించుకొనవలయును” అను 
వాక్యము లీవిమయమున బ్రమాణములు. వీరివిమయ మున సంశయమునశే 
హేతువు లేదు. కావున నూర్జ ప్రచేతస్కా శ్ర మములవాంరి!ి పృమాదవళ 

మున భ్రాంశము కలిగినను అంతమా గ్రమున విద్యాధికారము గాని తత్పి 

ద్దిగాని చేకపోన నక్క_ణ లేదు, 

౧౨. బహిర ధికరణము, 

విషయ, సంగతి నంశయ ఫూర్వపఖేములు:---ఈయధికరణ 

మునకును ఆశ్రమ భ్రంళ మే ఏవయము. ఆశ్ర ము భృావ్లులకు ప్రాయళ్ళి 

_త్తము కల దని పూర్వాధికరణమున సిద్ధాంత మగుటచే “అట్టివారితోం 
గూడ వవవారింపవచ్చునా? లేదా?” అనుసంశయము కలుగును. 

ఇది యిందు నిరాకరింపంబడును. “దోవ మున్న వానితో గూడ వ్యవ 
హారించుట యుక్తము శాదు కాని నిర్జోవీతో వ్యవవారించిన 
నేమి? అశ్రమ భ్రమ్షండు దోమయు కుండే మైనను ప్రాయశ్చి త్తమం 
నలన వానిదోవము పోయినది. , పోకున్న నావ్రాయళ్సి త్స మేటి! ? 
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434 బ్రవానూ త్ర ములు ఆ-5. పారే, సూరి, 

ఈకారణమువలన స్రాయల్సి త్రము జరిగినపిదప వారితో నిరివాదముగ 
వవవారింపవచ్చును” అని యాశ్నే పసంగతో వచ్చినవూర్వుపశ ము ఖండిం 
పంబడును. “ఇట్లు అత్తి ముభృష్ణులతో. గూడ నంనర్ల. యంగీకరింపంబడి 
నచో వారితో గలసీ వేయంబడు వేదాంత శృవణాదులు విద్యాసాధనము 
లగును” అనుపశుము ఖండింపంబడునుం 

లే ౪౬౯. బహి సూభయ థాప్ి స 

రెౌబాూరై? చ్చ, 5, బం బలం 

తాత్సర్యము:---ఇట్లు కాదు. యోగారూఢు లై భాంళ ము నొంది 

నవారు చేసినపాపము మవోపాపమయినను కాకున్నను గూడ వారితో 
శిన్షులు వవవారింపంపాడదు. పాపము పురుషులకు ద్వివిధమగు నపారి 

శుధ్యమును గలిగించును, ఇవాపరలోకములకు . సంబంధించిన రెం డపార 
శుధ్యములను కలిగించును. ఆపాపంబులును రెండువిధములై యుండును, 
కొన్నిపాపములు ప్రాయళ్చి_త్సేముచే నళింపంగానే పె జెప్పినరెం డపారి 
శుధ్యములును తొలంగునుు మజికొన్ని నళించినప్పూుడు పరలోకమునకు 
నంబంధథిం చిన య పారిశుద్ధ కిము మాత్రమే తొలంగపను. ఊవాళత్య బాల 
హాత్ట మొదలగునవి చేసినవారలకువలె నివాలోకాళుద్ధి మాత్రము 
ప్రాయళ్చి_త్రములచే నెన్న టికిని తోలంగింపంయబడదు. ఇదియే పొపముల 
వలన గలుగు నపూర్వము. “చాొలహ్నాం శ ఏ కృతఘ్నాం శ్చ విళుద్దా 
నకి ధర్మతః శరణాగత వాంత్సం శ్చ శీవాంకృం ఫో న సంవనేత్ ” 
“చఛాలహత్య చేసినవారున్యు చేసిన మేలు మజణిచినవారును శరణాగతుల 
చెజుచినవారును, , స్త్రీలను నంహరించినవారును కమ మగుప్రాయక్సి త్త 
ముచే సరిశుద్దు డై నను కులములోనికి జేర్చికొనందగరులో అను మొద 
లగుస్త్య ఫవీవాక్టము లీనివయమునం ద్ర మాములు. ఇట్టియ ప్ర తు 
విషయము లన్నియు శబ్ద ప్రమాణము నాశృయిరిచి గృహీంపయబుడవలసి 
నవియే కదా! "యు _క్రిజేత విచారించినను శా స్ర్రమునండలి విశా్వాన 
ముచే నొకవేళ నిద్దోవత్యమునుం గూర్చినవిశ్వాస మున్నను బాలభాతుం 
కాదులకు ప్ర వంచమునందలి దూవమ్యత్వము వోవదు కడా ! కావున నిక్లే 
కృతీమునందును స్త ఖల స్థాచారముల బలమువలన నో శ్ర మ భ్రావమ్చులకు 

తా 
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గూడ. బరలో కాళుడ్ది తొలంగినను యిహలోకాళుద్ధి తొలంగ దనియీ 

నిర్ణ యింపవలయాను. “ఆరూథో నైష్టికం ధర్మం = ....ఆత్త్మ్యహో (చూ. 

9, ర, రం). ఆరూఢ పతితం విషం మండలా చ్చ వినిఃసృృతం ఉద్బుద్ధం 
> కథ 

కృమిదష్టం చ స్సృ్ట్వా చౌాంద్రాయణం చేత్ ఉ_త్రమా శ్ర మము 

నుండి 9 మునొందినట్టిగాని తేనసంభఘమును విడిచి. పరజాతిలో కూడి 

నట్టిగాని ఉరి వేసికొనినట్టిగాని వేయం బడినట్టిగాని పురుగులవే (గాయము 

నందు పడినపురుగులచే) కలుగంబడినట్టిగాని బ్రాహ్మణుని స్ప బ్రశించినం 

శదబాం దాయణ వతము నాచరింపవలయును.” అనుమొదలగు స తో 
లో గ ర్ట / పాలీ 

లీవిషయమునం బ్ర మాణములై యున్నవి. శిష్టాణారము నిశ్లే యున్నది. 
వా రాళ్ళ మభ్రంశము నొందిన వారితో సవావాసము జేయుట లేదు. 

ఈకారణముపలన నాశ్ళమ భృమ్ణులకు ప్రాయశ్చి త్తానంశరమునం గూడ 

సంసర్షాధికారము లేదు; వారలశోం గూడి చేయంబడిన శ్రవణాదులు 

విద్యాసాధనములు కా నేరవు. 

౧౩. స్వామ్యధిక రణము, 

వివయసంశ తగులు :... ఆధి కారి సృస్తావమువలన క ర్యాంగో పాన 

నల యధికారులను. గూర్చి ముందు విభారింపంబడుచున్న ది. “ ఈక ర్యాం 

గోపాసనల నాచరింపవలసిన వాడు బుత్పిజుండా ? లేక యజమాను:.డాణ? 

అనుసంశ యము సివారింపంబడును, “దానికి నధికార బుత్విజుండే అను 

. విషయము నిర్ధారణ చేయబడును. 
కాన శాలల. గాలుల రన * చ a rae Hmm ein నానాటి ఇ కలా! 2 1 

శ చాంద్రాయణ,వ్రతేమా:...-కోడిి గు డ్ఞంరే ప్ర మాణముగల యన్న పు ముద్ద 

అను శుక్ల పథ, పొడ్యమి యారంభించి యొ కొ. క్క_టిగ నభివృద్ది(జేయుచు ఫూర్తిము 

చా(టికి పదువైదువుద్ద అ నొాక్క_వూటమాత్ర మే భుజింపనలయును. మరల కృషస్తపొ 

డ్యమి వంద లాక్కొ.క్క. ముద్దసుగా తగ్గించుచు నమావాస్య నాడుమౌా త్ర, మేమియు 

భుజింపయాడదు. ఇడియీ చాంద్రాయణ ప్రతస్తయాపమా. 



4౮6 బవాసూత్రములు, అ-=-౨ం వపా-రోం నూ. రోరం 

అ-౩. పా-౪. సూ-౪౪, 

అవ శారిక 2 ఈనిరారణశె “వూ రాగ్టధికరణమునందు “ఎవనికి 
ప్రాయశ్చిత్తము జరిగౌనో వానితోం గూడ వ్యవహారము జరుప 
నచ్చును అను సామాన్యశొ,న్ర్రమునకు “ఆరూఢపతితంి అను 

మొదలగు నిందాస తులవలన కోధ కలుగు నని 'చెప్పంబడి యున్నది, 
ఆ బొౌధ నాశ్రయిచియే సిద్దాంతము కూడ గావింపంబడీ యున్నది, 

అశు యిచ్చటలహాడం జేయవలయును. “అంగానుష్టానము నాచరించు 

వాండే తదాశి శ్రితోఫానన నాచరింపవలయు ననుట సామాన్యశాస్రు నము 
ఫల ముపానకున'కే కలుగు నని యుద్దీథవిద్భయందు వెప్పంబడియున్నది. 
ఈరెంటికిని వికోధముగావున పరస్పరము చాధ్యబాధకభావము కలు 

న్కు వపూర్వాధికరణమునందువలెనే యిచ్చటగూడ ఫల కుతి సామా 

నటే శుతిని బాధించును అనియీ సిద్ధాంతము చేయవలయును” ఆని దృ 

ప్రాయేస సంగతితో వచ్చు వూరషపశీము ననువాదము చేయుచున్నాడు 

౪౭౦. స్నానినః ఫలక్రు,ల ర తా త్రే యః, 

అః అ, క 

తాత్ప్చర్యము:-- ఈయుపాసనలయందు యజమానునికే యధి 
కార మున్నట్లు గానవచ్చుచున్నది. శ్తుతియందు “వర్షతి హోస్మై” “వ 
ర మునందు సామభాగముల నుపాసించువానికి నకాలవృష్టి కురీయును. 90 

అని యుపాసన యొనర్చువానికే ఫలము చెప్పంబడి యున్నది, ఆఫలము 
కర్మక_ర యగుయజమానునశే కలుగవలయు ననుట న్యాయసిద్ధము. 
కర వలన గలుగుసర్వఫలముల ననుభవీంచుటక య్యే కదా యజమోనుం 
డాకర, నాచరించుచున్నాండు, ల ట్లుండ నందు. గొంతఫలము బుత్విజు 
నకు బోను ననిన నది యెట్లు సరి యగును ఫలాను భవ యోగ్యత గల 
వానికి గాని కర్మయం దధికారము కలుగ దనుట సు ప్రసిద్ధము. ఇట్టి 

యోగ్వత బుత్వీజులకు సంభవింపదు కదా |! (వారికిని) యిం ద్రియ 

పటుత్వ్వాదు లున్నను వారు ధనమాత్రా ధులై పరార్థముగ యాజిసేము 
కు చేయుచున్నారుగదా ! ఈ కారణమువలనం? గర ర్యఫలములు లేక మైనను 



బ్రవ్మానూ త్రార్థచం ద్రిక - సాపమ్యధికరణము. ౧౫ 437 

వారలకు వచ్చు ననుటకు వీలు లేదు. అధికారిని గూర్చియే కదా 
సర్వమునువిధింపంబడును. అధికారియు ఫలానుభవముగలయజమానుంజే 
యని మున్నే వివరించి యున్నాము. కావున నీక రాంగో పాననల యజమా 
నుండే యాచరింపవలయును. * “అత్మనేవా యజమానాయ సొ యం 
కామం కామయ లే త మాగాయతి “బుత్లోజుడు తనకై గాని యిజ 
మానునశై గాని యేదియెన నొకకోర్కను కోరెనేని దానిని దానము 
చేయును.’ అనుమొదలగు వాకష్టములనుం బట్టదూచిన బుత్వోజునకు: 

గూఢ కర్మఫలము వచ్చు నని చెప్పబడి యున్నది.” అనియెడవేమొ. 
వేదవాక్యము రాజాజ్ఞవంటిది కావున నట్లు చెప్ప బడియున్న చోట మా 
త్రము ఆశే కలుగవచ్చును గాని దాని నాశ్రయించి సర్వస్థలముల 
యందు నన్లు వచ్చు నని సిర్ణయింపంబూనుట యు క్రముకానేరదు. కావున 
సంగ సహిత మగుకర్శకు నెన్వండు క ర్భరెరా నాండే యుసాసనలకుం. గూడ 
గర్తు ఇది యూ, త్రేయమవహామునియొక్క యభి ప్రాయము. 

అ=, పా-౪, 'సరా-ల ౫, 

అవతారికవ---ళఇట్లు వూర్వపతుమతము ననువాదమువేసి యాడు 

లోమినుతముచే సిద్ధాంతేము( చేయుచున్న (డు. 

లోమి అష మ, 9 అగ ౪౭౧. ఆర్హ్విజ్య మి త్యాడు స్తస్తిబా పరి 
క దా 

క్రి త. 3. ౪ ౪౫౪% రాయ 

తాత్పర్యము ఇట్లు చెప్పుట సరికాదు. ఈయంగాశితో 
పాననలకు బుత్విజులే కర్త లని యొడులోమిమహోముని యభిప్రాయ 
పడుచున్నా(డు. ఏల యనిన;---శ్రుతియందు “తం వా బకొడాల్భోప్ట 
వీదాంచకార సవా నై విశీయానా ముద్దాతా బభూవి” ““దాల్ముని 

పుస్రుం డగునువార్షి యీాయుద్ర్దీథవిద్భ నుపాసించెను. అఆతండు నెమి 

శారణ్యమున గ సువుల నాచరించుళుక క "నకాదు:కు నుాత యమ్యె 

ను” అని యొకయుపాఖ్యానము వర్మింపంబడీ యున్నది. దీనిని విమర్శించి 
నచో నుద్దాతీయే యుద్దీథో పాననకు. గర్హ యని తేలుచున్నది. బలనత్తర ప్ర 
మాణము లేక నీ శ్రుతిని బాధించుటకు ఏలు లేదు. కర్మ ఫలనుంతేయు' యజ 
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మానునకే సరజంధింపవలయు ననువివ యమునకు (గూడ నీసిద్దాంతమువికు 
ద్ధము కానేరదు. అయజమాను(డుతేనకొణకై కర్మను సాంగోపాంగముగ 
నిర్వ_ర్రించుటకే డా విశేవవథీణకౌసంగి బుత్తిగిజు నేర్పజచుకొనియు 
న్నా(డు. ఇ ట్లుండ నుపాసనను స్వాయముగ నే యూచరించినను అబుళ్వి 
జునకు దానిఫల మెట్లు వచ్చును? -ఈకాకణమువలన శ్రుత్యనుసారముగ 
నుపాసనాక_ర్త బుత్విజుః డనియే యంగీకరింప వచ్చును. మా రన్నట్లు 
వచనపూర్వక ముగ విధింవంబడిన స్థలమునంజే కదా బుత్విజునకు ఫల 
ప్రా_కీ* కావున “ఉపాననలకు యజమానుండే కర్త కావలయును”. అని 
పట్టుపట్ల నక్కలు లేదు, 

౪౭౨. క్రులె శ్చ ౩, ౪ ౪౬ 
తాత్ప్సర్యము:---మజేయు “యాం వె కాంచన యజ్ఞ బుత్విజ 

ఆశివ మాశాసత బ్రతి యజమానా మెవ తా మూాశాన తే” “ముల్తిగ్గిజు 
లు యజ్ఞమునందు యేయే కామము నర్ధింతురో దాని నెల్ల యజమానున 
క్ర య్యే యర్థింతురు” అని శ్రుతియందు బుత్వగ్యజమాన సంబంధంబును 
యజ్ఞ ఫలప్రా ప్తి ప్రకారంబును న్సష్టముగనే వర్ణింపంబడి యున్న ది, ఈకా 
రణమువలన నుపాసనలు బుత్విక ఠార్మ లైనను తత్సలములు నిర్వివాద 
ముగ యజమౌానునే జెందు ననుట స్పష్ట మగుచున్నది, కావున నువాస 
నలు నిర్వివాదముగ బుర్విక్కర్యలే, 

౧౪. సహకార్యంతరవిధ్య థిక రణము, 

విషయ సంక్ యములుః_బృహా డారణ్యకోపనివత్తునందు RE సా 
ద్భ్బాాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్వేన తీష్టూనే ద్భాలక్టిం చ పొండ్త్యుం 
చ నిర్వి డద్యాథ ముని రమౌొనం చ మొన ని ఆర్ష క్ష చనిర్పి 1 తశ a న అభ సంచ నిర్పి ద్యాథ గవాం 

పంబ్రవ్హాము'  నెజటీంగినవారలు స న్వేవణారహీతు లై పరమనుఖము నొందుదురు కావున జ్రాహ్తణుం డగువాండు (బ్ర హ్మనెఆుంగగోరు వా(దు) 
మొట్ట మొదట ఆానా౮ర్థజ్ఞానమును సంపాదింపవల యును. వీదప నౌజ్ఞా నమును దృఢవడుటకై యుక్తులతో మననము నొచరింపవలయును 
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వీదప మొనరూప మగునిదిధ్యాసనమును గావింవవలయును. ఆప్పూడు 
బ్రహ్మవె_ర్త యగును” అని యొక పాక్టము కలదు, ఈవాకస్ట్రము సిదిధార 

సననును విధించు ననుట సిధాంతివకుము. ఈపక్ మూయభధికరణమున 
దృఢము చేయబడును. “ఇచ్చట నిదెధ్య్రాసనావిధి కలదా? లేదా?” 
యనుసంకఠ యము ని రాకరింవంబడును. 

సంగతి పూర్వపతము: --విచారించిన నిచ్చట నిదిధ్యాసనవిధి లే 
దని తోచుచున్నది. విధివిభ క్రి యెచ్చట గానంబడునో యచ్చటనే విధిని 
గ్రహించుట యుక్తము, ఈవాక్యమునందు “* ఛాల్యేన తీసా నేత్ ” అను 
స్థలమున మాత్రమే విధివిభ క్తి గాననచ్చుచున్న ది. కాని మొననన్ని ధాన 
మునందు వేడు. “9 లయిన జ్ఞానాంగములలో 'పనిద్ధ మగుమొన మేవిధి 

నుండి గహీంపంబడవలయును?” అనియెద వే పుం వినుమా. పండితమునిళ 
బ్రములు చెందును జానా ర్ధములే యగుటచే “పాంక్షిశ్వం నిక్వా ద్య ఆను 

టవేత జ మొనవిధి సంభనించున. ఇట్లు కాకున్న ను “గార్హ స్థ వమూాచా 
రష్టకులం వకొనం చాన ప్త స్థం” “గృవాస్థా శ్రానుము బ్రహ్మచర్యము సన్యా 
సము (ఇదియే నిదిధ్యాసనము) వాన ప న్థము అనుస్థలమున మొనము 
విధింపంబడియే యున్నది, శావున ప్రన్తుతవిషయ వాక్టవ::నందలి మునిళ 
బ్దము యీ రెండుస్థల ములలో నెచ్చటనుండి యైనను హొనమును బరా 

మర్శింపవ వును సోత్రార్థమె యనువావము చేయవచ్చును. *హొనం 
చామౌనం చ నిర్వి ద్యాథ బ్రావాణగ” అనువాక్ళశేవమున సెట్లు 
బ్రావాణశ్వనిధి "లేదో అశు యిచ్చటను మునిత్వవథి లీదు. పూ రాధి 

కరణమునందును, “తం వా బకో” అనుస్థలమున “నహ నై మిశీయా 
నా ముద్దాతా బభూవ” అనువాక్ళో శేషము ననలంబించి “ఉపాసనలు 
బుళ్వైజుల కార్ఫుములే” యని సిద్ధాంతము చేసినట్లు ఇచ్చటను సిద్రాం 
తము వేయవచ్చును. విధిమా"శ్రము బాల్యమును (మననమును) గూర్చి 
నడియే. 

అ-2. పొ-౪. నూ-౪౭, 

అవతారిక ఇట్లు దృష్రాంతనంగతితో వచ్చినవూర్చు పత మును 
ఖండింపు మన్నా (డు, 
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౪౭౩. సహ కార్యంతరవిధిః పశ్షేణ తృతీయం 

తద్వతో ఏ ధ్యాదివత , 5. ౪* ౪౭, 

తాశృర్భము:-= ఈపూరపకుము యు కము శాదు, ఈవా-ళస్థి 
మునందు క్రోవణనుననములల్ోో ౧బౌటు నిదిధ్యాసనము కూడ మొనళజ్ఞ 
ముచే లేక మునిశబ్దము వే విధింపంబడియే యున్నది, ఇది క్రొ త్రవివ 
యను; జ్ఞానాంగములలో ముఖ్యము. పాండిత్యమునుఃగూర్చి చెప్పున 

66 99 ఆన ప్పూకు గాని గార్హ్భస్థ ఫ్ర మాచార్యకంలం వౌనం అనుస్థలమునందు 

గాని యీానిదిధాష్టసనము విధింపంబడ లేదు, పాండిత్వ్యమనంగా సామాన్య 
క్షానము;ు హొనమనంగా జ్ఞానఫల ప్రాయ మిగుధ్యానము, ఇ ట్లగసటచే పం 
డికమునిపదములు పర్మాయనామములు కొను, ఇ ట్లుండ పాండిత్యవిధిచే 
మౌనవిధి యెటనుండి వచ్చును? *ీయననా నుని” “మననము చేసి సిది 

39 శ యి నొందినవా:డు ముని అని పండితళ బ్బవ్వుత్స తికంకు భిన్నముగ ముని 
శ జ్ఞవ్యుత్చ త్తి కలదు. *మునీనా మప్వువాం వ్యాసః” “మననము వలన 
నీది జెందినవారలలో నేను వ్యానుండను” అను మొదలగు ప్రయోగ 
ములు నీభేదమునే బోధించుచున్న వి, మజీయు ““గార్హ్హస్థ ఫ్రం” అను 
'వముదలగుక్టుతీయ౦దును మునిశే బ్రము శేవలసన్యాసిపరముగాం బయో 
గింపంబడె ననుటకు వీలు లేకు; సన్యాస విధియే మౌొనవిధీ యనియు 
దానివలన నచ్చటివిధినే ట్ర న్తుశమునిశబ్బము పరామర్శించె ననియు 

et గీ కళ 99 జెప్పుటకు వీలు లేదు.“ వాల్మీకి రవిపుంగవః వాల్మికి ముని శ్రే, ష్టుండు 
అని వాన ప్రన్ధనియందును మునిళ బ్బము ప, యోగింపంబడి యుండు 

66 క అత్య కి టే సీవాదము నిర్హూల మైనది, ఇ టుయిన గార్హ్ల స్థం అనుక్రుతి 
యందు మౌొనళబ్ద్బమునకు సన్యాసాశ మ మని యర మెట్లు చెప్పిలిరి)” ఎలో 
అనియెడ వేమొ వినము. ఆచ్చట నాశ్రమ ప్ర సాపముండుటచే కాన ధాన 
మనుకారణమువలన లతణావృ త్తిచే నట్లు చెప్పంబడెను గాని యది పదా 

౩ కాదు, మటీ నచ కార 9) ప ర్భము దు యు టు గాప్ట న వీ అని పృత్యతుముగ నే 
గృవాస్థా శృ నుంబునుు ఆచార్యకులం ' అని విస్పష్టలింగముతో బ్రహ 
చర్యా క్శమంబున్కు ో“వానపసం” అని స్వవాచకళ బముతోనే వాన లీ Jp © పస్థాక్రమంబును వర్షింపంబడి యున్నవి. బ్ర ట్రగుటచే వొనవదంబును 
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నాల్లవది యగునన్యాసా శృమంబుకు మిగితెను కావున వానికి శెంటికి నెట్లో 
యొక ట్లు సంబంధము కుదుర్చవలసి నచ్చినది, హౌనము జ్ఞానాధికస్వ్టయా 

sy పము కావున యరియు జ్ఞాన ప థానుఃడు కానునను లత ణావృ తిచే నా 
హొెనపదమునకు యతాష్ట శ్రమ మర్థముగం జెప్పంబడెను. ఇంతయే గాని 
యది వకొనశ బ్బమునకు నర్థము కాదు. కావున పాండిత్య శాల్యమునకంకు 
(శృవణమననములకంు) నధికముగ మూడవది యగునీనిదిధ్యాననము 
విధింపంబడె ననియే యవళ్య మంగీకోరింవవలయును. ఇది యపూర్వుమని 
ప నిరూపణచే చేతను కదా! 

ఇట్లు కాక ఒకవేళ విధిని చాల్యమునం బే జానబలరూప మగువున 
నమునం జే యంగీకరించినను “వుననా మునిఖి” అను వ్యుత్స త్తిశే తత్సల 
రూప మగుమొౌనమునందును విధి నవశోర్ట్ మంగీకరింపవలయును. మునిప 
దమునొద్ద విధివిభ_క్లి పత్యయ్ముగ లేకున్నను “స్యాత్” అను శ్రియ 
నధ్యాహారము చేసికొనవచ్చును కదా! ఇదియునుగాశక “మౌనం చా మొ 
నంచ నిర్విద్యి అని హొనమునుళహాడ ప్రాప్తవ్యమునుగాం జెప్పియుండు 
టచేం గూడ నీవివయమే నిర్హీత మగుచున్నది. కావున నెట్లును యీవాక 
మునందు జ్ఞానాంగముగ నిదిధ్యాసనము విధీింపంబడె ననియే యంగీకరింప 
వలయును, జ్ఞూనాతిళ యహాప మగుటచే నిది ట్ర హ్మాజ్ఞానమునకు నంతరంగ 
సొధనములలో ముఖ్యము. 

క్రదియు బృవ్మాజ్ఞానవంతుం డగుసన్యాసినిం గూర్చి విధింపంబడుచు 

న్నదిం “ఇచ్చట విద్యావంతుం డని మౌొశ్ర మే చెప్పండి యున్నది. కాని 

సన్నాసి యని చెప్పంబడ లేదు కదా!” అనియెదవేమో ఆవిషయ మా 
కముగ సిద్దించుచున్నది. బహ్మానిమ్టుండై యుండుటకు సంపూ ర్లావకాశ ము 

కలవా డగుటవే సన్యాసిచే బ్రహ్మావిద్యాధికారము కలదని ప రామ ర్మాధి 
కరణామునం దే (3. ర. ౧౮.) సిద్ధాంతము వసి యున్నాముకదా! అం 

దును శ్రవణమననము లన్నియా శ్రోమముల వారికిని సంభవీంచినను సర్వ 

సంకల్ప త్యాగరూపమగు నిదిధ్యాసనము మాత్రము నన్నాసికి తప్ప మజీ 
ఆొక్క_నికీ సంభవీంచుటకు వీలు లేదు. కావ్సన నీవిఢి సన్యాసిని గూర్చినది 

యే. “అత్తానం విదిత్వా పుత్రా జ్యేమణాభ్యో వ్యుక్టా యాథ భీతా 

చర్యం చరంతి “ఆత్మ స్వరూపమును తెలిసికొని లేక ప్రి హూవిద్యచే నుపా 

సించి పు తాదిచాంఛలను వడలి భియోచర్యము నాచరింతురు.” అని శ్రుతి 

180 > 
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యందును యీయర్గమును స్పష్టముగ నే చెప్పబడియున్నది. ఆత్త్మవిదప్టకు 

సన్యాసియే యిధికారీ యని వర్ణి ంపంబడీ యున్నది. “భిమోచర్యం చరంతి” 
ఆనుభాగముే సన్యాసాశ్య నుధర, ము స్పష్టముగనే చెప్పంబడీ యున్నది 

కడా ! కావున నీవిధి సన్యాసిని గూర్చినదియే. ఇంతమాత్రమువలన గుణ 
స్థాదులు వేదాంత వాక్షములను నినుటశైె న నర్హులు కా రని యర్థము 
చేయకూడదు,“ బ్రహ్మాకించి ద్విచారయేత్ i శ్ర్రాంతినమయమున గవా 
న్ధుండు పర బ్రవ్మావిబాకమును గావింపవలయును.” అని స స్మ ్ రతులయందు 

లదు వనీషాది గృవాస్థమునులు బ్ర బహ్మావే త్త లని యితివోసాదులయందు 

నుప ప్రసీద్ణమై యున్నది. ఇంక వాస్ ప్రష్టలనుార్చియు వారిజ్ఞానసిద్దినిం 

గార్చయుం బ్ర క్యేకముగ ముచ్చటించవలసినపనియే లేదు. 9 ట్ల్రగటచే 
శ్రువణమన నా దులయం దు సర్వాశ్ర మములవారికి నధీ కారము కలదు. 

సశ, మకర్శల నాచరించువా రైనను శ్రద్ధ కల దేని సర్వకాలముల 
యందును చి చోత్తమును వర బవ్యామునం బే చేర్చి తీన్నిమ్లులై యుండనచ్చును, 
కర్మల నాచరించునవ్వుడుకూడ నక్లై యుండవచ్చును. లోపములేకుండ 

గ ర్తాచరణమును గావింపవచ్చును.. సర్వానుభ వసీద్ధ నిద మగునీసంసారదళ 

యందు “నేను బ్రాహ్తాణుఃడను నొవీరు కృన్ణుండు” అను మొదలగు 

భావన లెన్ని కారష్టైముల నెకు ట్లాచరించినను తొలంగివోవుచున్నవా ? 

వానివలన కర్ష్మలకు వోని యీదైన కలుగుచున్నదా? పరపురు 

పానుర క్త యగు కామిని తనచి త్తీమునెల్ల శనప్రియునియంద 

జేర్చి యున్నను అ పమొాదముతో నృహాకృళత్యముల నిర్వ చ్రించుటలేదా ? 
ఈపిధముగనే స్యా శ్ వములవారుకు బవానిష్షులయ్యూ స్వాళ్స, వు 

కరముల నిర్వ ర్తింపవచ్చును, విచారించిన “నేను బ్రా వాణుండను” 
అనునభిమాన మెట్టిదియో “చేను పరమేళ్వరుండను”్ అనుభావన కూడ 
నట్టిదియే. ఇ ప్రై న నిం దొక్కటి కర్శ్యలకు. బృతిబంధకము కాకుండిన 
రెండవది మాత్ర మట్టిది యె ట్రగును గ నంసారులు బ్రావాణతాస్ట్రదులనే నో 
సనరూపమునో గా నిశ్చయించి యున్నారు తన్నిష్ట్థవలనం గర్మలోప 
మింతయు. గలుగుట లేదు. జ్ఞానోదయ మువలన బ్రావాణశ్వాదులు 
సన్వరూపము కె దసియుం బరముశరుయడే సస్తురూప మనియు. బెలిసి 

నద్వి ఇప్పుడు మాత్రము తేన్నివ్యవలన గర్భలోప మేల కలుగవలయును. 
ఒకసస్వయాపజ్ఞానమువలన కలుగని ప్రతిబంధము మజీయొకదాసివలనం 

చ్ 
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గలుగుననుట యేటి యు_క్టి? నుజియు సక్వేంద్రియములకును తద్వారా 
పారములకును తాను సాఖ్నీగా మాత్రమే యుండ నన్వరూపము నెజీం 
గిన వానికి గర్భలోస మేల కలుగవలయును? తనసాగ్నీశ్పిము సరం ద్రియ 

వ్రవ_ర్తకము గాని నివ రకము కాదు కడా! *మనన్సు అంతర్షుఖ మె 
బహీర్తుఖను కాకుండుటనే మృహనిప్పక అవానికి నిం గ్మియ ప్వాపారములు 

సంభవింవవు” అనియెదవేమో వినుము. ఇది నిశ్చ్ళయమే. ఈకారణము 
వలననే అభ్యానలాఘవమున కయ్యును ఒకనివలన లోకమునకు వోని 

రాకుండుటకయ్యును సన్యాసా శృమము క్రుతిస్మృతుల చే వీథీంపంబడి 

యున్నది, ఆయా శ్రమమునకు సర్వకర్శపరిత్యాగము విధివిహిత మగుటచే 

నట్టివానిని జూచి యితరులు స్వతంత్రముగ గర్మపరిత్యాగము నొచరిం 
పరు. వానికిని అంతర్వుఖ నుగుచి త్తమును మరల్ప్చ్పవలసినపని యుండదు. 

ఓంకారజపాదు లుపాననయే కావున నవి మనను నంతర్ముఖము చేయుటకు 
సహాయశకారు లగునే కాని విష్నేపకములు కానేరవు, ఆహోరాదులకె 
కొంత బహిర్ముఖత్వీము కావలసీయున్న ను అది నిష్టా దార్థ ప్టము ననుసరించి 

వచ్చినను వచ్చును రాకున్నను రాకపోవును. ఇదియే *బహ్యవిదాదు 
లకుగల తారతమ్యము. కావున సన్యాసాళ్తమ మభ్యాసలాఖు వార్థ మై 
వీధింపంబడినదియీ కాని చి _శ్తేళుద్ధిప్రభావమునలన 1 బృవాధారణ కుదురు 

« వి ?— బ్ర వా సహా డాదులు బ్ర,నావిదుండు ఇబనావిద్వరుండు బ్రవావిద్వరీయుండు 

దప్రవ్వావిద్యరిన్గు(డు అని బ్రా వేర్షలు నాల్లువిధములుగ నున్నారు. అందు ట్రా 

జూనముగలిగియు. జారబానుసారముగ పవ రించువాండు వావిదుండు. అయే 
ఖు జీ 6 వాతో ఆశీ 00 

బ 
WwW తో 

యాపళ్యక కాతంమయులయందుమూత మే పవ రించువా(డు ,బవావీదంరుంయు. ఆటును శ్ర చై 
అల జ్ జ = 

గ్ర సృనర్థింపక్ర పరంజురణ లేక చావోరము -నెన ఎగకెనకుండు వాడు బ్రహ్మవిద్య 

యాడు. ఎప్పటికిని మెలయుపయీ లేక పూర్షసమాధి నిన్హులడై యాండువా(డు బ్ర వా 

విద్వరిమ్షుండు. | 

లా ట్ర హధారణయనంగా "నేయుకోర్యమాల నెబ్రట్లాచరించుచున్న ను కనను 

"కార్యముల నా-చరించువా(డను కౌను. "కార్యము ఆ చాచరించునవి యింది, యములే 

"నేను వానికి సాతి ని అని దృఢభావనతో నుండుట. సంసారదళయందు నేను 

బొవణుండను” ఆను వెందలగ భావనలు సర్వశాలములయందును సుస్టిరమా అయ్యే ' 

కళ్ త్ో నన సునీరమె యుండుట. యః౦డునట్లు చేను ద్రవ్యము ఆనుభా సరై 
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నేని యేయాశ్రమమైన నొక్కటియే. వాస్తవస్థితిలో నట్టివానికి న్నాశ్ళ మ 
మే లేదు కదా! 

ఈవిమయమునే *పనే ణ” అనునూ త్రభాగముచే నూ త్ర కారుడు 
నూచించి యున్నాడు. “ఎవ్యనికై నను రో వణాదులవలన జ్ఞానము జనించి 

యు జి త్తదోషమువలన ననాది యగు భేదభ్రాంతి నళింపకుండునేని వాని 

3. యీనిదిధాక్టసనము విధింపంబడెను” అని యాసూత్రావయవమునకు 
నర్గము. ఈకారణముచేత నే సన్యాసిని గూర్చి చెప్పూ “తడ్వతణళొ అను 
పదమునకు. గూడ విద్యాభ్యాసియే యర్థ మవునుగాని వి ద్యాసిద్దుండు 
కాండు. విదాసిసిద్దునకు స్వభావముగ నే యాధిక్యవమ- వచ్చును గావున 

నిదిధ్యాసన మక్క_జు లేదు కదా! కావున నీవిధి భేదదృన్టిని విడువని 
విదాాభ్యాసిని గూర్చినదియే యని ెలిసికొనవలయును. కొందఆకు నుప 
దేశో త్తరకాలముననే కూడ చిత్తశుద్ది ప్రభావమున బృహధారణ కుదిరి 
పోవును. పరస్పరనంబంధము నిజుంగని ఫొ త్తవానికిని “నీకును మాకును 
బంధుత్వము కలదు” అని సంబంధము నెల్ల నిరావించినచే దతుణమే 
వానికి బంధుత్వ భావన దృఢ మగునట్లు, “నీవు జీవుండవు ' కావు; టవాం 
బవు” అని చెప్పి యుపపత్తుల నిరూపించిన. దతుణమే కొందటుకు బా 
త్తుభావన దృఢ మగును. ఇృట్టివారినిగూర్చి యిీవిధి ప్రవ ర్తింపదు. 

అది యట్లుండె. ఎట్లు చూచినను విషయవాక్యమునందు నిది 
ఛా్యాసన మెట్లును విధింపంబడియే యున్నది, కర్శకాండమునందు “దర్శ 
వూర్షమాసాభ్యాం నర్గకామో యశేతి “స్వర్హమును కోరువాండు 
దర్శపూర్ణమాసములతో బేవతీల నారాధింపవలయును” అను'మొదలగు 
వీధులసన్ని భానమున సమిధలు మొదలగు నపూర్వపదార్తములు ప్రసా 
వీంపంబడి యుండినచో నచ్చట (సమిధలు మొదలగు వానియొద్ద) వ్రత్య 
తువిధిశ్రు తి లేకున్నను కల్పింపంబడునట్లు యిచ్చటకూడ మునిపదసన్ని ఛాన 
మున విధిశ్రుతి కల్పింపంబడవలయును. “అచ్చట గర్మను చెప్పునప్పు డై నను 
విధి కలదు ఇచ్చట విద్యావిషయమున నదియు లేదు కదా!” అనియెద 
వేమో ఆట్లు లేకున్నను దోవమము లేదు, ఇదియు (విద్యా ప సాపంబును) 
గుపడెశరూప మైనది యే; పురుపార్థసాధన మెనదియెకజా! శౌవున నెటును 
ంచ్చట విద్యాభివృద్ధి కై నిదిధ్యాసనము విధింపంబడియే యున్నది. 

a] 
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ఆఅ_3. పా-9౪. 'సూ-౪౮. 

అవతారిక =“ ఈనిరూపణనలన నభ్యాసికీ సన్యాసాళ మమే 

యనుకూల మనియు నది వై రాగవంతుల కెల్ల నవశ్వాదరణీయ మనియు 
జేీలినది, క్రుతివాకములును వ్రగ్యుతముగనే దినిని నిరూపించుచున్నని 

యని యిదివటశే తెల్పంబడెను. ఇట్లు సర్వ ప ప్రమొణసిద్ధ మై యు తమోతత్త త్ర 

మమ సన్వాసా శ్ర మముండ ౩ ఇాందోగోస్టిపనివత్తునందు 'అభినమౌవృత్య 

కుటుం జే “వేదాధ్యయనమును ముగించి గృవాన్టుడై” ఆను మొద 

లగు వాకష్టముచే నుసషససంపహోరమున గృవాస్థాశ్ర ముము [మూత్ర మే యేల 

వర్మింపంబడెను? ఈవర్ణనముచే గృవాస్థాశ' వముమునక ౦కు భిన్నము లగు 

నాళ శృమములు లేవు అని సూచింపఃబడుచోన్న ది కదా!” యనిన సమా 
భానము చెపూచున్నా (డు. 

౪౭౪, కృత్స్న భావా త్త గృహిశోపసంహార ర్ట 

3. ల ౮ 

గృవాస్థాశ్య మముతో నుపసంహోరముం జేయుటవలన విరోధ 
మేమియు లేదు. గృహన్థునకు స్వాశ్ర్రమ కర్శ్మము లగుయజ్ఞాదులును 
యితేరాశ్ర మకరము లేగు మనోన్న పోదులును కూడ కంపం 

బడియేయయన్న వి. వానికి జి శ్రదోషమువలన స్వ న్రాదులయందలి 
యభిలావ. మధికమైనచో యజ్ఞాదికామ్యకర్శముల నాచరించి తల్సిద్దిని 
బొందవచ్చును. మోనేచృ కలిగనచో నవ క్యా చరణీయము లగు నిత్యనై 
మి త్తికముల మా త్ర చు =ఏీరంచుచు జ పాదులమూలముననై నను వై శ్వా 

నరవిద్యాదులమూ తముననై నను ద్ర హూజ్ఞా నసిద్ధిని బోందవచ్చును. ఇ టు 

గుటచే వానియా శ్ర, మముతో నుపసంపహోరము వేయుట విరుదము కానే 
రదు; ఇంతమాతశ్ర, మువలన నాశ్ర వమూంతరములును అసిద్దములు క*చేరవు, 

కావున నెట్టును 'పూర్వసిద్దాంతేమునకు విరోధము లేదు. 

ఆఅ.3, పా-౪, 'సూ-౪కా, 

అవతారిక ౩ ఇట్లు గృహస్థసన్యాసా శ్రమములం హార్సి చెప్పుటచే 
య pp త 5 

మండబుద్దులకు నొక వేళ (దై విక) బ్రహ్మణారివాన ప్ర స్థాశ్రమములు లేవని 

~~ 
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తోచునేమో యనునభిప్రాయముతో నానంశయమును ని రాకరించుటకై. 

యు త్రరసూత్రము నారంభించుచున్నాండుః 

౪౭౫. మొనవ దితరెపా మ ప్యుపదేశాత్ . 

౨, (sp దక్ష, 

" తాత్చర్యము:ంాంట్లు రెండాశ్రవుములనుం గూర్చి మాత్రమే 

చెప్పూటవలన తక్కినయా శ్రే మములు శ వని భాంతినొందకు(డు. సహ్య 

సగ్భవాస్థా శ్ర నుములవలెజే తక్కినరెండా క్ర మములును ఉప చేశింపంబడి 

యే న్నర. “శప ఏవ ద్వితీయః బ్రవాణా ర్యాచార్యకులవానీ తృతీ 

' అని యాయా శ్ర మములను వధ్ధించుక్టుతి మున్నే (చూ 53-౮ 

౧౯. వ్ వివరింపంబడీ యున్న ది. కావున నమానముగ నుపజేశింపఃబడియుం 

డుటచే నన్నియా శ్ మములును ప్ర క్యేకముగ నైనను సంభవించినంత 
వణుకు సముచ్చయముగ నై న నను "తచరింపబడవలసీనవి యే. 

వి శేషాంళశము;-- ఈసూత్రమున రెండా శ్ర మములంగూర్చియే ఇచ 
స్పంబడియున్న ను “ఇత రేపాం” అని బహువచనము ప్రయోగింపంబడెను, 
ఇది *ఆశ్ర మనృ్తి త్రిధేదనుల నాశ్రయించి కాని పురొషుల నాశ్ళయించి 

కొసి ప్ర ఈూగంపంుజెనని తెలిసికొనవలయును. 

* ఆక మన్ఫృ త్రి భేదములు 0౧: గాయత్శ క, ట్రావ; ప్రాజూపత్య, బృవాళ్తు 

అని బ్రవ్మాచారి నాల్గువిధమాలు, ఉపనయచాంతరము మూండుదినములు మారలవణ 

ప్పి తముగ భుజింప్రుచు గాయత్రీం బఠించువాండు గాయ త్ర (డు. వేద టే హణ పర్యం 

రకు బ్రహ్మచర్యము సలంపుచాండు బ్రావాణుండు. బపశాలమంజే స్వథార్యను 

బొందుచు నిత్యమును బర ఎక్ట్రవిముఖుండుగ న నుండు వా (డు ప్రాజా పత్యు (డు ఒం డె పోక 

సంవత్సరము జేద రమా చా-చరించు వాడు వ్రైూజాపత్యుండు. మరణపర్యంతమాు జరు 

కుల వా నీలొ ఛెప్టిపడు నుండుఐ "కు బృవాత్తు. 

౨ వార్హాక ఇశాలీన యాయానర ఘోరసనన్నా ్య నికులని గృదాన్గులు వాల్లు 

విధములు. కృషి గోరక్షూదుఅను జేసికొని జై శ్యాదివృ్డి తిచే జీవించుచు నిత్య మి శ్ 

"కాది శీ యాపరుండగువాండు వారాకుండు, యాజవాధ్యాపన ప్ర, ప,త్మిగ వావీముఖుండె 
॥ పాక్ a 

VY NU 

లూ 
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౧౫. అ నావిహాం-రాధికరణము, 

వివయ సంగతి నంశయ వూర్యగపకు ములు: -- “తస్తా చ్బావ్మాణః 

పాండిత్యం నిర ిద్భ వాక్యేన తిఫానీత్” అనువాక్ళమే ఫూ రాధికరణ 

మున నివారింపంబడి యందు నిదిధ్యాసనవిధి పతిపాదింపంబడెను, ఈ 

యధికరణమునయహాడ నందలి చాల్యళ న్రార్థము సిర్టయింపంబడును. ఇ ట్లగు 

టచే నీరెండధికరణములకు నేకవిమయశ్వ మే సంగతి. “బాల్భ్రవదమునకు 
వ్రసిదార్థములు రెండు గలవు. బాలునివయన్సును బాల్టు మందురు 

వానిస్తఖభౌవములనుం గూడ నశ్తే చెప్పుదురు. ఇందు వయన్సు కాలాను 
సారముగ వచ్చునదియే కాని. యుచ్భానుసారముగ నచ్చునది కాదు, 

యయా చితేవ్య గే జీవించువాలు యాయాపరుయు. పట్మ-_ర్మ నిరతు౯డై యా -చ-దాది 

పుతులచే చారి ౦చువాడు శాలీనుండు. వదకటిన శుదజలమలతో స సంకాౌరగముల నిర 
“లి జ లం @ టీ ఖీ వ్ 

(] తో ఇ బి 4 బక 

ర్థంచు పృత్యహామును భాంసానివనఆఖుతచ. శిలోంఛ వృ తికి గామవానీ యగు 

వాడు ఘోరసన్నా బనీను. 

5. వి ధానసా దుంబర వాలఖిల్య “ఫీనప్రు అని వాన ప్ర్రస్థులు నాల్లువిధ 

ములు. (గానుములకు వెలపల గున్న నిభూమియందు బండిన ధాన్యమాలతో నక్నిహో 

(తౌ దును జీ యుచుండు చాడు న ఖానసుండు, పొ మన లేచి యుదిళను జూచునో 

యటుబోయి యంగున్న యాొదుంబరీ బదరీ వారళ్యామాశాదుఅచే గర్మముఅ నాచ 

రించువా. డౌగుంబరు.డు. జటానల్క..అ భార రైరెం యెనిమిది మాసమా లార్హి ౦చి యట్లా 

ర్భి ంచినదానిని దక్కిన నాల్లుమానములఅయందు భుజింపుచు మిగిలినవానిని గార్హకమా 

సమున( బరిర్యజించు వాయు వాలఖిల్యుండు. స్వచ్చంద ముగర్రాలిన పర్ల ఫలముల భుజిం 

ఫుచు ఇచ్చటి ననుండి కర్మశణజల చా చరించువా(డు "ఫీనఫుండు, 

ళో. కుటీదళ బహూదక బవాంస పరనువాంసలని పరివ్రాాజకులం నాల్లువిధ 

ములు. స్యవుక్రీ గృజానూన భికనుజేయుచుం ద్రిదండులయి యుండువారు కుటీచ 

కులు, త్రీద ండులును శిక్ష జలపనిక్సే, పొదుకాసన శిఖాయస్టోపవీఠ కాపీన శకౌపూరయ 

పేషధరలంను దీర్ణయా_ త్రాపరులును నె భితమును బేనిళొనుచు నాత్మ ధ్యానము సల్పు 

జారు బహూాదకులు. ఏకదండులంను శఖాపర్ణ ముగ యజ్లో పవీతధారులును భీశ్యకమం 

డలు పాణులును గ్రా మెకచా త్స రానులును గృ చ్చ చాం దాయణపరులును నగువారు 

వాంసలు.; ఏకదందధరులును శి ఖాయబ్లో" పవీతర హీతులును సర్వకర్మవర్డి తులును నాత్మ 

నిమ్హులు నగువారు , పరమనారిసలు, 



కావున వాలస్వఫావము లగు న్వేచ్చాసంచా రాదులే రిపన్తూ త, త్వాదు తే 
యిచ్చట 'బాల్వళ క్షూర్జములు కావలయును, మజీయొకవిధముగాః జూచిన 
బాలసద్భళ స్థితియు (అనయా నవాం కారకామొదివి కారముల వర్జించి 

యేమియు దెలియనియ ట్లుంకుటయు) బాల్యము కావచ్చును, పృకృత ఉం లీ 

వాక్టిమున నీరెండర్థములలో చేది గృహొంవయణబడవలయును” ఆఅసోనంక 
యము నిరాకరింపంబడును. “శౌచాదిధర్య్య ములు వీధింపంబడి యున్నను 
అది సామాన్య శాస్త్రము గావున వి శేవళాస్ర్రముచే శకాథింపంబడును. 
శె*చానులు సామాన్య ముగ నన్ని తెజుఏలవారినిగూార్చియు జెప్పంబడి 

యున్నవి; బాల్యము బృహ్హావిద్యాభ్యానులనుగూర్చి మాత్రమే చెప్పం 
బడి యున్నది కదా! అహింసా వృతేము సర్వజన సామాన్యము 'జెప్పంబడి 

«x8 జ శ] అట ఇం యున్నను చానిని బౌధెంచి యజ్ఞార్థవాంస ప్రవర్తించినట్లు ఈ ప్ర స్తుత 
a జు జ + చాల్యవిధి శౌ న్ర్రంబును నందురు. కావ్రుశ ర వాజ్ఞు నాభ్యాసి బాలు 

సివలె రివనూత్రుడై. ్వచ్చాచారియి యుండవలయును.” అనుపూ 
రీపక్షము ఖండింపంబడుము. "జ్ఞానికి నౌచాదు లవశ్యానుష్లేయములు” 
అనుసిద్దాంత ము స్థావింపంబడును, 

బీర అగావిషు ర్య న్నన్వయాత్ , 3.౪.40, 

తాత్స: ఇట్లు చెప్పుట యు క్తముకాదు, చౌాల్యికొబ్రమునకు న్వేచా 
చారాదివాప మగు బాలచర్య సర్వము నర్భముగ గ హిం చినచో నట్టివానికీ 
జానాభ్యాసమే నంభవించుటకు వీలులేదు. ఇది ప్ర త్టవ, సిద్దము. ఈకార 
ఇమువలన నేది యోయికవిధముగ జ్ఞానాభ్యాసికిని బాలునకును పోలికను 
కల్పింపవలసినదియే కాని ప్ర త్యతముగ సర్వవిధములయందును పోలికను 
'చెప్పంహాడదు. ప్రా ఢేం ద్రియు(డు కాకపోవుటయు కామాదులచే చాధెంపం 
శాడకుండుటయు నిందాస్తోతాాదులకు రాగ జ్వేషముల నొందకుండుటయు 
మొదలగునవి యే జ్ఞానాభ్యాసికి వాలునితో గలసామ్యుము బాలునకు 
నీగుణములు వయోవస్థావి కేషమువలన దమంతనే వచ్చును జ్ఞానాభ్యా 
సిక్షి నభష్టస పృభావమువలన గలుగవలయును, దృష్టాంత దా క్రాంతికము 

ఠం లకు సంపూర్ల సాద్యుళస ముండుట కూడ సంభవింప దని మున్నే వివరించి 
యున్నాము కదా! కావున పాల్యళబ్దమునకు 'బొలసద్భశ స్థితియే యర్థ 

లా 
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ము; ఇంద్రియప్రాథి లేకుండుటచే నిశ్లేవ మగురీతి నున్న'బాలుని చి త్తవృ 
తియే బాల్యక+భ భ్రార్థము. 

ఈవిధముగ (బాల్యకశ బ్దమునకు) గత్యంతరము సంభవించుచుండ 
శౌచాదివిధీ శాస్ర్రమును నిరర్ధకముగ బాధింపనేటికి? ఎచ్చటనై నను వ్ర 

భానమునకు తోడ్సడవలయు ననియీ కదా యంగమును పిధింతుకు ! ప 
ట్లుండ న్నాప ఛానమునకు పోనికర మగువిమయము నంగమునుండి బా 
ల్యవిధి నుండి) యేల గ్రహింపవలయును. గత్యంతరము తేకపోయిన చో 

నెట్లో యుక విధముగ చేయవలసి యుండును గాని యిచ్చట నట్లు లేడు 

కదా! కావున బాల్యళ బ్దమునకు శాంతచి తత్వమే యర్థము. 

ఈవిషయమునే “అనావిష్కుర్వన్ ” అనువదము వే నూ శ్ర కారుల 
డు వివరించి యున్నాడు. అవిన్కూర మనంగా పనిద్ధి ; జ్ఞాన ధారి, గ్త్ 

తార్టిదులవేం దనకు క్రీ ర్తి రావలయు నని కోరుట; గన భావమును వకు 
లకు వెల్లడించుట ఇట్టిగుణము జ్ఞునా భ్యాసికి నుండగాడదు. ఏమియు 

నెజుంగనివా రగుటచే బాలురకు నీగుణము లెట్లు తేవో అటు జ్ఞానికిని 
తేకుండవలయును., ఇట్లైయర్థనును గ్రహించిననే ర్ దా జాల్యవిధి 'జ్ఞానో 

పకారక మగును! 

ఈవిమయమును స్మృతులు ని ట్లభివర్మించుచున్నవి. “యం న 
సంతం న చాొసంశఠం నాశ్రుతం న బవాుశ్రశ్రం, న నువృ త్తం న దుర్చు 

త్తం వేద కళ్చిత్స బ్రా త్రావ్మణః. గూఢధర్యశి, తో విద్యా నజ్ఞాతచరితం 
చశీత్, అంధవజ్ఞడవ ప హాకి మూకవ చ్చ మహీం చరేత్. అవ్వ క కొలిం 

_గో౭వ్యక్రాచారణి “ప్రపంచమున బ్రతికీయున్నా(డని కాని లేడని కాని 
విద్యావంతుడని కాని కాం డని కాని మంచివా డని కాని చెడ్డవాం డని 

“కొని యెవ్వని జను లెబుంగరో వాదే బవాజ్ఞుని (అనగా యి వాజ్ఞాని 

యగువాండు స్వ పసిద్దిని కోరరా దనుటు జ్ఞాని యగువాండు తనకుం గల 
గుణవిశేవమముల మరుగుపరచుకొని లోకమున నజ్ఞాతవాసము చేయవల 
యును. (ఎవ్వనికిని తెలియకుండ సంచరింవవలయు ననుట) గ్రుడ్డివానివ లెను 
మోటువానివలను మూగ వానివలెను సంచరింపవలయును. జ్ఞానియొక్క 

చివ్నాములుగాని ఆచారములుగాని బయలుపడరాదు” అను నిట్టివాక్య 
ము లనేకములు కలవు ప్రసిద్దినిగోరినచో నాకోరిక నాశ్ర యించియీ య సేక 
దురుణములు జనించును. తనకు గల యవగుణముల కవ్పిపుచ్చవలయా 
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ననియు నుగుణముల నున్న స్థితిక ౦కె ననేకగుణము లధికముగ బ్రశళంసింప 

వలయుననియు తోచును. పరులు తన్ను నుతించునప్పు డభిమోంనంబును 
నిందించునపూ డీర్ష యును కలుగును. తీనకు యథార ముగ నున్న దుర్గుణము 
నుగ్గడించినను ప్రసిద్దిలోపము కలుగు ననుచింతవలన మహాకోధను జిసిం 

, ధి 
చును. ఇ ట్లయిన నింక గలుగంబోవు హోనికి మితి యెక్క_డిది? న్ శారణను 

వలన జ్ఞానికి నజ్జాత చర్య వీధింషంబడె నని తెలిసికొనవలయును. 

౧౬: ఐహికాధిక రణము: 

విషయ సంగతి సంశయములు: —“సరాషవేతా చ యజ్ఞాదిశ్రు తే 

రళవత్. (9, ర. ౨౬)” అనునధికరణము మొదలు పూ ర్వాభీకరణము 
_ వణకు విద్యమొక్క యంతరంగబహీరంగసాధనములు నిరూవింపంబ డెను, 

పున్తుతాధికరణమున చాని సాశ్తయించి ఫలసిద్ధి కాలము నిరూవీంపంబ 

డును. కావున పూర్వ గ్రంథ ముతో సీయధికరణమునకుం ౫లసంబంధ 
మొ శ్ర యా శ్రయీభావసంబంధము. “ఈవి ద్వాఫలసిద్ది యేజన మున 

న్ శ్రవణొదు లోనర్పంబడెనో ఆజన్మముననే కలుగునా? లేక నొకజన్మ్మమున 
శో వణాదుల నాచరించిన మణీయొకజన్మమునందు(?సాడ కలుగునా అను 

సంశయ ము నివారింప(బడును, “శృవణాదులు నియతీముగ వి ద్యాసిద్ధి 

వొసంగునవియేి” యని స్థాపింపంబడోను, 

వూర్వవతము: విచారించి మాచిన విచ్యాఫలము ; సీయతి ముగ 
బ్రకృళజన్మ మునం చే కలుగవలయు నని తోచుచున్నది. ప్రత్యతు ముగ 

 విద్యాఫలమును సాధింపంగలుగునవి శవణాదులే కాని యజ్ఞాదులు 
కావు. యజ్ఞాదులు. మజియొకప్రమాణముచే సాధింపంబడవలసినపీ శవ 
అొదులు స్పోయముగనే ప్రమాసభూతములు కదా! కావున యజాదులు 
చి _క్రళుద్ధిమాలమునంగాన్ శ్ర శ వణాదడులకు. గలుగు వతిబంధములను నివా 
రించుటమకాలమునంగాని విద్యాసాధనము లగుజే కాని ప పృతర్టితు ముగ 
గానేరవు. ఈశారణమువలన యజ్లాదులకు సంబంధించిననియమములను 
ద్యాఫలముపై నారోవించుట యుచితము కాదు, “యజ్ఞాదు లనియత 

ము లగుటవేకను విద్యయు తతృ్సలమే యగుటచేతను అది నియతము 

జ్ 
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కానేరదు. ఎప్పుడో యీజన్యముననో కలుగునదియే కావలయును” 
అనుట యు కము కానేరదు. శ్రవణాదులు ప్రమాణము లగుటచే 

తదు త్రరకాలముననే నియతీముగ విద్యాఫలము జనించి తీరవలయు ననియ్ 
నిర్గ యింపవలసి యున్నది. 

మజియు నెవ్టుండును తనకు నెవ్వుడో ఫలళుద్ది కానలయు నను 
ను ద్రేశముతో c ద్ర మాణార్థమై వృవ_ర్థింవఃడు కదా!" నుటాదిస దార్థము 
లను దూడందలంపు వ్ జవ్వండ్రై నను “మునము కన్ను 'జిజచుకొనియుం 

డిన నెప్పుడో ఘటము కానవచ్చును” అనునుదేళముతో దృష్షుల నిగు 
ద్చునా ? ోచునకిస్పుడే వదార్థదర్శనము కానలయును” అనియే కదా 
యు డ్లేశించి పృవంర్తించును, తేశారణమువలనం గూడ విద్యానిద్ధి ప్ర పన్తుత, 
జన నమునచే సయ తముగం గలిగి తీరవలయును. పృమాణోత్స_్షి గేం [ బిదవ 
సాధ్యసిద్దిక గాలాతిక్ర వము మెందును గానవచ్చుట నేదు, 

ఆ-౩. పొ-౪, సూ-౫౧. 

అవతారిక;-...అను నీ ఫపూర్వుపతుమును ఖండింపుచున్నా (డు. 

౪౭౭. ఐహిక ము స్త్ర ప స్తుత ప్రతిబంధే 

తద్దర్శ నాల్, ౩. ౪.౫౧. 

తాశ్పర్యము:...న ద్యాఫలము స్త సుక జన్మమునం? జీ నియ తముగ 

కలుగు ననుటకు వీలులేదు. కర్ణ పతిబంధము లేకపోయిన శ్ర శృవణాద్యు త్త 

రకాలముననీ మి రన్నట్లు కలు/సను ; * ప్రతిబంధ ముండీనవో ను తర. 
జనృమున కలుగును, క వ్రతిబంధము ప్రారష్థక ర్య వశమున గలుగును, 

Pr we వత“ గో. 

శ * ప్రతిబంధర్ర, యము: జ్ఞానమునకు ౧. . భూత వ్ర తిబంధముని, ౨. వర్ణ 

మాన పృ తిబంధమని, బి భావిప్రతిబంధముని వ్రతిబంధనవలం మూడు కలవు. 

౧. అందు బహు కుటుంబియగ సొకవిశ్రు డు జీవచార్థము ఒకగోవును నంపొదించి 
దానిపొలు పెరుగు నెయ్యి వీనిచే వచ్చివరొక్క_ము చేత పుత్ర కళ త్రాదులను గాషా. 

డుచు అగోఫవును క సవు వృ_సగింజలు మెందలగు వాని చెత తుష్విగా మేఫుచు త టేకనిన్హుం 

] 3 క వున అతని ప్రుతే కళతాగు చర: యుండ కొండి శ కెౌలమునకు _్రారోఫ్థన మున అ పురే శౌ లు చచ్చిరి 

గోవును మృతినొంచె నప్పు డతం డేశాకియె ఆ సక్యమగు సంసారమును నమ్మి వడ 
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-రో నూ-స౫ీ౧. 

నమయమునకు నేది మొన యొకకర్య ఫలించి శో వణాదిసాధనములకుం 

గాని చి తీళుద్దికి. గాని ప్రతిబంధమును కలిగించునేని యప్పుడు ఫలసిద్ధి 
—£ @ 

రాని షాట్లు పడితిని. కడపట యిష్పుడది కలవలి కర్ణయయ్యె. నంసారాెపీషీ కఅవాని 

శంకు మాధుడు మతియొక్క_(డు లేడని వినికి సంసారము తు చృమనియెంచి 

విరాగియై సన్యనీంచి సద్గురు సాన్నిధ్యము చేరి, శ్ర,వణాదుఅం జేయుచుండంలగా ఒళ 

నాడు గురువు ఆకని( జేరంచిలచి నీవు బహునాళ్లనుండి శ్ర నణాదులు బేనీతివే కృత 

కృర్యత నీకు. గలడా? అనిన స్వామీ మెటీమియుం గానము. వూర్వా శృమమం 

దొళగోవు గల దది నాడేచచ్చినను (శ్రవణనునన నిదిధ్యాసకౌఅముఅందు ఆగోవే కనం 

బడుచున్నద నెను. అంకట గురువులు మిక్కీ.లి కటకటయుడి యిది భూత ప్ర తిబంధ 

(భూరశౌాలమున నున్న పదార్థము జ్ఞానసిద్ధి నాటంక మును కలిగించుట) మని తఆంచి 

దానిని బోంగొట్టుటకై ఆగోవునందలి చెలిమి ననుసరించి క ర్వబోధం గావింప(దలంచి 

కకకీయీో నీకు. గవయడుగోవు అస్థి ఫాతిప్రీయ నామరూపమూ అనెడి ఐదుఅక్ష ణమాలు 

గలదిగనుక చానరూ పమలను విడిచి అనీ భొతీ ప్రీ యమాలు చే నని మననమాంజీ యును? ) 

ఆని బోధించెను. ఆట్లాపీ ఫ్తుండు నమనననఃజ (జేయుచురాగా కల్పిత నామరూపమాలు 

తోంచక సచ్చిదానందరూపపర్యబ్రవాము నే ననెడు నిళ్చయముతోచి ధన్యు(డయ్యె, 

విద్యారణ్య స్వామాలు పే తీబంధ గ్రే యమును దానికీ నిష్భ త్రీయు పంచదశ ప్రశరణ 

మం దిట్లనిరూపించిరి. గాన యిది భూలే పృతిబంధమా. 

bd | అ ఎలి, సమాన, ప్ర తిబంధము విషయాస క్తి అక్ష ఇ శ జ్ఞామాంద్య కుఠర్మ_ విప 

ర్యయదురాగ్రవాము లని నాల్గువిధము లు, అంద్యువిషయాస క్తిలశ్షణ మనంగా నిషయ 

వూులయందు గూఢమగు నాస కక్రిగలిగి యుండుట. 'ప,జామాంద్యమనంగా గురువులు 

ఇెస్పేన జేదాంత మనో నా క్య్యర్థము బుద్ధియం దెక్క-క పోవుట. కుఠర్మ_చున(గా గురు 

వులానతిచ్చిన వాశ్యార్గననకు విపరీతార్థము దోచుట. విపర్యయదురాగ్ర్త వానున(శా 
కక నో గై దయ ఏ) చే చేను శ్రి యాండను వర కుండను ఆని జే బాం ద్ర యాదుఖయం దాత బుద్ధి 

గలుగుట. ఈనాలుగు వ రమాన ప తిఖ_ధములు (జానసమయమునందే యున్న న్న తి 
ఎనీ 4 డు ఇ "లై 

భేదములవలన జ్ఞాననిద్ధిక గలుగు నాటంక ము). వీనికి నివృ ప్రి యెట్లన(గ్యా కళమదమో 

పరతితి తీమాసంపద చేత విషయాస క్రి అత్షణమా, అనవరతళ 9)వణముచే పృజ్ఞామాం 
' ద్యమాూ, మననమానళలన కుతర్మ_మ్ఫు నిదిధ్యాసము చేత విషర్యయదురా గ జాన చెడును, 

ఇట్లు పృతిబంధము నశింప(గా ముముతువులకు నేను బ్రహమనుదృఢత్వమా గలుగును. 

క్రి. ల గామి,ప తీబంధిము పాపకర్థనువలన "కాలనింకుతి తెలియక వచ్చునది. 

జాని నెశ్లులు(గు నన౯గా సంచిత పాపకర్మ ము ముముతువన కొక్క. తెజంగునందు 

bf 

Cas 
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కలుగదు; లేకున్న కలుగును, చల్ల ట్రయిన కొస్త్రమువలనలాని న్వబు 

ద్ధినలన తనస్థితుల విమర్శించిగాని రాబోవు ప్రతిబంధము నెటింగి జ్ఞానా 

ఛ్యాసి ప్ర వవ _ర్రింపరాదా ?” అనియొుదవేమొ యది సాధ్య మగు కార్య 

ము కారు. FE ము కాలము తగినహేతువు అనువానినసంయోగమువ 

లన పూర్వకర్మ ఫలము నొసంగుచుండును. ఈ జేళ కాలాదు లన్ని (టికి 

నేకవిధములే యగునేని యప్తూడు తనస్థితుల విమర్శించి రాంబోవుదాని 

నెజటుంగుటకు పురుషుడు శే కుం డగును కాని యట్లు లేదు. పృతికర రకు 
ను దేశకాలహేతువులు ప ప్ర శ్యేకములయ్యే యుండును; కొన్ని కొన్ని 

చోట్ల నమానముగ. సూడ న నుండును. ఈవివయ మెట్టును నియమించు 

టకు వీలు లేను. ఒకకర్శ ఫలము నొనంగుచుండగనే = యాకోసి కము 
మజేరొయంకక ర్మ విరుద్ధ ఫలము నొనంగుటయు కలదు. అన్నింటి! 

ఫలోను న్వు ఖక్టమును గలిగించునవి సమాన బేళ కోల హేతువు లే యగునేని 
యిట్టివిరోధము కలుగంగూడదు కదా! కావున స్వబుగ్ధిచే నెటీంగి 

యిాప ప్రతిబంధమును తప్పించుకొనుటకు విలు లేదు. శా, శ్ర్రమును 

విచారిరత మనిన నదియు “ఈకర్శ కు నీఫలము కలుగును” అని 

యంతమా త్రమే చెప్పినది కాని లేళ కోల హేతువులనులహార్చి చెప్పలేదు, 
శావున కర ర_ఫలసిద్దివిమయ మెట్టును నిర్హయిం౦పఃబడు టకు ఫలు లేదు, 

సర్వము నవియగమే యగుటదే “గొన్ని వ్ర పారబ్గములు (పతిబంధము కలి 
గింపగలవి మైనను (శో గ్రోవణాదులసామర్థ వి వము చే నడలిపోవచు ను, 

మతికొన్ని య్ ట్రడంగక సాధనసానుర్గ ిలోపముచే విజృంభింపవచ్చును, 

కావున నీప్రతిబంధమును గహార్చి ఫలము కలిగినపిడప (అనంగా శ్రవణా 
దులు తిరన రింపం బడినవిదప) "తెలిసితెనయబడవలసినదియే కాని ముందు 

న న. stat 

రాధ యె దయారూపమగు నాస 5 కిని పుట్టించును. ఆది ధావిప్ర ప తిబంధమని రయెఆఅంంగ 

వఅయును. ఆెటిటుయలాఅక అక ర్రను ఆసనం గుందడను అగు నన్నీయాన క్రి రెమీమి చేయణ 
ar] 

నని గడ్డ చేయశ యుం డె నేని ఆది వానికీ కొన్ని జన్మంబుఆ గల్లించును. ఆది జన్మముల గలి 

నించుటకు తార్మా_౧మేనునంగా చానుదేభ్రన కొర జనమా, భరతునకు మూండుజన్న 

యలు. మజికొందటికీ "సెక్కు_జన్యములు గ'శైనని ప్రరాణనూలు 'దెప్పుచున్నవి. గనుక 

మానుయు వీబంధ క్కయమును విచారించి అవి తన్నంటక యుండ దొల(౧ంచుకోసలయు, 

అటు చేయకున్న కొన్నిజన మాలు గలుగుట నీదము సంళశయను లేదు. ఈబంధరే. 
౮ a Gq లీ 

ధక మేబన నన నిన రియో వాని శౌజన మునసే, ము కీగలుగును, 
మం, అజో ర | ఇ 



దీ రిడ్తీ . ట్రువానూత్రములు, అ, పా=రీ, నూ, 

గా డెలియదు. కావున నాప్రతిబంధ ముండు నేని వ్ర న్రుతజన్మమున జ్ఞాన 

సిద్ధి లేదు. లేకున్న కలదు. ఈకారణమునలన జ్ఞానసిద్దినింహార్చి నియమ 

మును కల్పించుటకు వీలు లేదు. ప్ర న్తుతజన్మముసం దై నను ప్రస్తుతసం 
స్కారముచే బరజన్మమునం దైనను విద్య సిద్ధించు నని మాత్ర షు" చెప్ప 
వలయును, 

శవణాదులు ప్రమాణము లే మొనను పృతిబంధము కలిగినవ్వు 
డని యమ్ చేయంగలవు” కన్ను తెటువంబడినను వరాడంబడవలసినవబా 

ర్భము లెదుటనే యున్నను అంధకారము గలిగినచో నది (దర్శన ప్రమా 
ణము) యేమి చేయగలదు? వస్తా దు లడ్డమయినచో చేఫలము జనింపం 

గలదు? ఈకారణమువలననే యజ్ఞాదులు ప మేయము లైనను నాని 

నాశ్రయించి విద్యాసిద్ధిని నిర్ల క్షయించుటకు వీల కలుగుచున్నది. యజ్ఞ 
దులు ది _త్లశోద్దిని కలిగించును; శృవణాదులకు ప్రార బ్దకళ మున గలుగు 

విఘ్నుములనై నను తొలఃగించును. వని (ఆచి _క్తకుద్దినిన్ను ధ్వంసముల) 

నాశ యుంచి న వణాడులు ప్రవ రీంచును. ఈవిహయ'ము మాకును సమ్మ 

త్రము కదా! టీని నంగీకరించన నచోం బ్రమాణము లగు శ్ర నణాదులకు( 

గూడ యజ్ఞాది వేత కల దని కేలుచున్నది. కావున యజ్ఞాదులఫలము 
నియత ముకాదు కావున శృవణాదుల ఫలము కూడ నియతము కాలా 

డదు. యజ్ఞదులు చి _త్రశుధ్యాదిరాపఫలముల నియతముగ నొసంగిననే 

కడా శ్ర వణాదులువి ద్యాసిద్ధి నొసంగుట, ఈకారణమువలన యజ్ఞాదులను 
బట్టి గూడ విదాన్ట సిద్ధిని నిర్ణయింవవచ్చును, యాజ్ఞాదులఫలము సియతము 

కాకపోవుటకు గూడ పై (జూవీన ప్ర  తీబంధ మేకారణ్యము, కావున సర్వమును 

ప్రతిబంధము ననుసరించియే యాండునుగాని యట్లును నియనుము నేర్చ 
వుటకు ఏలు లేదు. “కాలాంతరమున ఫలము "కావలయు నని తలంచి 

యవ్వడును ప్రమాణోర్గమై ప్రవ_ర్తింపండు”” అంటివికచా యదియు నియ 
తము కాదు, ఇచ్చ స్వతంత్ర మైనదికదా! కొందజుకు నీయు త్రరశ్ష ణము 
నచేము కి కలుగవలయు ననును'బ్రేశముండవచ చ్చును. మజీఖొందటి! ముక్తి. 
దొరకికటాలును జిని కాలనియ మము జేకండలో జే యిచ్చ జనింపశచ్చును. 

మజియు నెట్లు జనించినను పురుషేచ్బామా త్ర మున ఫలము కొలుగను 
కదా! కావున నెట్లును వి ద్యాసీద్దికి నియమము సంభవింపదమ., 
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శ్రుతిస తులయందును. ఈవిషయము స్పష్టముగనే చెప్పబడి 

యున్న దె, శ్రవణా యూవీ బహుబఖి రో న లభి షః శ్యాం తోజవి 

బవావో యం న విద్య్యూః ఆశ రోో2 నిన-కా కుళలో అన్య ల బ్ఞాశ్చర్యో 

జ్జ కుళ లానుళిష్ట। “ బవాుబజనులకు నివ్వని వినుట యైనను సంభనింవ 

దో, వినియు జవాుదను లెవ్వనిం జెలిసికొన ణేరరో, చెప్పు ఏవాండును నినువాం 
డును తెలీసికొనువా(డును ఆళ్చర్యభూతులో  యట్టివాండు. వరమేళ్య 
రుడు” అను నాక్టిముచే “ పృతిబంధ ముండినయెడల బర మేశ్వరవిమ 

యము లగుశ్ర వణమననముల కూడ నంభవింపవు అని నిరూవీంపం 

బడి యున్నది, దీనివలన “*శృవణాదులకు బివప మాత్రమేగాక ద 
త్పూర్వమునం గూడ బ్రతిబంధము కలుగవచ్చును” అని స్పష్ట. 
మగుచున్నవి కదా! లశ విద్యాఫలము పూర్వజన్తాభి స్తసాధన 
ముల బలమువలన ను _త్రరజన మునందు కలుగు ననుపషయ మును. 

గూర్చి యున్న క్రుతిస్త్య తలకు" లెక్కయే లేదు. శ్రుతియం దొక 
చోట “గర్భమున నుండగనే వామ బేవునకు నాత్మ జనము కలిగెను” 

అని చెప్పుబడ్ యున్నది. వూర్వజనసంస్కారమువలనం గాకున్న నిది 

_ యొబ్లు సంభవించును? వ్ర స్తుతీజన నృమునందు సాధ నాభ్యాసము గావించె 

ననుట గర్భన్థునియందు 'నంభవింపదు కడా! మతీయు గీతాస స్య నృతీయందు 

విన్సన్ట్రముగనే యోానిషయము తెలుపంబడి యున్న ది, * “అ ప్రాప్య రూ 

సంసిద్ధిం కాం గతిం కృవ్ల్హ గచ్చతి” “ఒకృమ్లుండా యోూగాభాష్టసమును 
నారంభించి సిద్ధిసిం జెందనిపురువుఃడు వలోకమానకుం బోనును” అని 

యర్దునుడు ప్రళ్నింపంగా “న హీ కళ్వాణకృ త్కశ్సి ద్లుక్షతిం తా 

త్ర గచృతి! 7 శట్ట్పిలిష్యుండా ! మంచిపని చేసినవాడు దుర్దతిని పొం 

దండు కడా ఫి అని సమాధానము. జెప్పి వీదప నాతీసీకి వుణ్వ 

లోకొప్రా ప్రీ ప్రియు మజుల .సత్కు_లంబున జన్లంబును కటుగు నని చెన్పి 

శీగృత్తు.. డంతమున “అఆశేకజన నృసంసిద్ధ _ స్తతో. యాతి వరాంగరింి” “అ 

నేకజన కులకు సిస్టం డై ము కిని జెండును” అన యుప చేశింది యాున్నా€ 

డని సిహావింపంబడేయున్న ది, కావున నీ ద్యాసిస్ధికి స పతిబంధభావాభావ 

ములే శారణములుగాని తద్భిన్న మగునియను. శడియ లేదు, 
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౧౭. ముక్తిఫలాని నుమా ధికరణము. 

విషయ సంశయ నంగతులు:--- ఇంత వజుకు జ్ఞా నసాధనములను గూ 
ర్చియు జ్ఞానోత్స త్తికాలమును గూర్చియు విచారింపంబడెను,.. ఇప్పుడు 
జ్ఞానఫల నుగుము _క్తినింహార్చి విఛారింవఃబడుచున్న ది. “యజ్ఞాడిసవాక్ళ 
త్రము లగు శ్రవణాదిసాధనములయొగ్క సామర్థ ఫ్టవి శేవమువేం దణ్భ్చల 
మగు నిద్యయందును ఐహీకాముప్రీక రూవభేదమువలన న్య్యూనాధికత్వ 
ములు కలిగినట్లు విద్యాఫల మగుము క్రియందుం గూడ గలుగవచ్చు నే 
మో” యని దృష్టాంతసంగతితో వచ్చాసంశయము ని రాకరింవ(బడును, 
“ము _కికిని న్యూనాధికభేద మున్న చో నదియు న్వర్హాదులవలె కర సొ 
ధ్యమే కావచ్చును” అనుపతుము ఖండింసండి “ముకి యేకగూసమే 
యగుటచే జ్ఞానమా తృసాధ్యమే. కర నిత్యఫలము నొసంగ నేరదు కదా” 
యని స్థపింప(బడును. 

పూూరపతు ము సాధనములలోని సాగుర్ధ్య్ణ భేదమునే విద్యల 
యందు గుణభేదము కలియునట్టు విద్యయందలి గుణభేదచునో గత్భల 
మగు ము_క్రియందును భేదము కలుగు ననుటయే యా_క్రియు నముగా 
నున్నది. ఆము క్రియందును కలుగు న్య్యూనాధికణ్వ భేదము రూపశ్లేదమే 
కావలయును. ఉపానన సిద్ధింజెందిన యు_త్లరకుణమునం"ే సారబ్దకర్యా 
నుభవము ముగిసినను ముగియకున్ననుం గూడ ము కి కలుగవలయు 
ననుట నియమము కదా! ఇ ట్లగుటచే చానియం టై హీశాముమ్మికభేద. 
ము సంభవింపదు, కావున నిర్వివాదముగ నచ్చట నుండునది గూవజేద 
మే. ఇట్లు ము_క్లియందు స్వరూవభేద ముండునేని యప డది యనిత్య 
మగును ; నస్వన్తాధులవ లెం గర్శసాధ్య మగును. ఇ టెన బంరుపా రాధిక 

రణసిద్దాంతేము (5. ౮. ౧) నిగూల మగును, 

అద్ర, పాొ-౪ . సూ-౫_. 

అవతారిక ౩--ఇట్లు వచ్చినపూర్వువతయమును ఖండింపుచున్నా (డు, 
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౪౭౮ ఏనం ముక్తిఫలాసియవను స్తదవస్థావధృతే 

స్పదవస్థావధ్యృ ₹౩. ౩. ఈం ౫౨ 

తాత్చర్యము:---ఇట్లు ము క్రివిమయ నులో సంళయింపవలసిన పని 

లేదు. ము_క్షిస్త్వరూపమునందు భేద మేమియుం గలుగదు. వలయనిన నరు 
వేదాంతములయందును ము క్రిస్సరూవ ముక్క.విధ ముగ నే నిర్ణయిం 

పంబడి యున్నది. ముక్తికి. బరమేళ్వురు.డే స్వరూపము, ఆయన యన్ని 
స్థ్టలములయందు నొక్కవిధముగనే వర్మింపంబడి యున్న దనుటలో సంళ 
యము బేదు కదా! *అసఘూలమనణు. .,సవవు నేతినే త్యాతాంం,య త్ర, 

నాన్య త్పశ లి... బ్రహ్మా వేద మన్ఫుతం పురస్తాత్ ...ఇదం సర్వం య 

దయ మాళత్తా., స వా ఏవ మహో నజ ఆ క్త ౭.మరో2.. మృతో 

ఒ.భయో బువా. యత్ త్వన్య సర్వ మాకే మై వాభూ త్త తేన కం 
పశ్వేత్ ”= వప పరమేళ్యరూసు నూలరూవుడున గాండు. సూత తరూపుం 

డును గాండు. ఆపర మేశస్టరుండు సర్వ పృవంచమును సౌ ఫీధించినసిదేవ మిగు 

లువాండు, ఏస్థలమున పురుము(దు "రెండవపదార్థమును చూడండో ఆసరా 

త్త కపచాగ్గమే ద్రవ్యము. నునయెడుట గానవచ్చు బహూుభఖేద భీన్న మగు 

ప్రవంచ మంతయు బృవ్శామే. ము_క్షిస్వరూవమే. అద్వితియమే, ఈప, 
వచ మేది కలదో తది "యంతయు నాత్మయే. మనకు, బ్రత్యతముగ్: 

గానవచ్చునీజీనుఃడు సర్వవ్యాపకుడు జన న్యమృత్యువులు అేనివోండు &ీణిం 

పనివాండు భయరపీతు(డు నితీర్ణిము కుడు పరబ బ్రృవాగూపుండు. ఏయవస్థ 

యందు జీవునకు సమస్తము నాత్మరూపమే యయొునో ఆయవస్థయందు 

వురుముఃడు చేసిని జీనితో చూడగలడు (చూచువాండును సోధనంబు 

లును చూడంబడుపదార్థంబు నొక్కటియే మైన నిశ దర్శనవ్యాపార 
మెట్లు పృవర్తించు ననుట)” అను మొదలగు వాక్యము లై కకంఠ్థముగ 

“వర మేళ (రుదు ఏకస్వరూపుండు; న్యూనాధిక భావములు లేనివాడు” 

అని చెప్పుచున్నవి. బ్ర వాము కులకు భేదము లేదు కావున నివి యన్నియు 
ము _క్రినిం గూర్చి ఇప్పునవియే యగును. ఇట్లు “ము _క్షస్టనస్థ యేకరూప 
మైనది” యనుటయే వేదాంఠసిద్ధాంత మగుటచే సీవివయమున భీన్నా భి 
ప్రాయము తగదు 
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విచారించిన సొట్లును ము_క్రియందు మాప భేదము సొాధింపయిదుటకు 

ఏలు లేదు. ఫలము సాధనసాధ్ట మగునేని యప్పుడు మాత, మే సాధన 
సామర్ల ర్ధ స్ట ఫదమువలన నాఫలమునకు భేదము కలుగును, స్వర్షము కర్త 

సాధ్యమగుటచేం గర్భ సామగర ర సిభిదమువలన నందు న్యూనాధిక భావము క న్ 

లుగుచున్న ది యనుటోయే యానియమ మునకునిదర్శనము, విద్భయాు శ్రవ 
ణాదినాధనసాధప్టి మగుటచే సాధనసామర్ధ ర్భ ప్టిభేదమునలన న్యూనాధీక భావ 
ము కలిగియున్నది యనుటయే దీనికి ? నిదర్శనము. బొ _న్తవస్థితిలో విద్యయు 
జ్ఞానమగుటచే స్వతస్సిద్ధయె మైనను శ్రనణాదులు దానిని పరంపరగా 
నుక్స శ్రి తీజేయు నని యదివజశే చెప్పియున్నా ము రగా! ప్రగృతీమున 

మాత్ర మానీయమము ప్రవ _రింపదు, ముక్తి సాధనసాధ్గము కాదు, 

అది "సత్యము రొజూ! దా నిఫ్టీ బ్రవామునకును భేదమే తే దని యిదినజు శే 
జిప్ఫీ యున్నాము, ఈకారణమువలన సాఢననామగ్థ కభేదముచే వీదళ్లైకు 
భేదము కలిగినను నిద ్శగమా తక్సల ముగుయు కిక మాత్రము 
భేదము కలుగ దు. “ము క్రి కి స్వభావనీద్దము; అదియే జీవ్రుసయభార్థస్టోరూ 
వము” అని తెలిసికొనుట మూ శ్రమే సిద్యాము క కులకు గలసంబంధము. 
ఈకారణమునలన నెట్లును ము క్రియందు రూపభేదమః లేదు. కొల దని 

పట్టుపట్టిన నప్పు డె ట్లుండవలయును? “ము క్రి నిర్వి'శేవము; శ్లేశాదిళూ 
నము అని నివాపింపంబడెను కావున శేశాదివండ నుగుచు క్రి కూడ 
సొక్క_టి యుండవలసీ వచ్చును. ఇది సరభవింపదు గడా దకనుట సర్వజ 

సపదిత్ నుగుటచే , బునరు_ క్రియ. మజియు విచారింసంబోయిన ము కసా 
భన మని చెవ్పంబడువిద్యయందును భేదము 7గాన రాదుం ప్రతిబంధ. నత్త 
మునం బ్ర నుతజన్మముననో జన్యాంతరముననో నిద్దించు ననుట ముక్కటియే 
కదా పూ ర్యాధికరణమున ప్రలేపాదింపంబడెను. క్రుతిసందర్భ మును వివా 
రించిన దానికి రూవభేదము “లేదు. విద్య లన్నియు బృవ్యాజ్ఞానరూపము 
లగుటచే నేకరూపములే కదా! భేదము కల దని పట్టుబట్టిన సప్పుడు పీన 
"వావ యగనది విద్యయే కాక పోవలరయును కదా! కావున వా స్తవస్థితిలో 

ఛనమునందును రూపభేదము లేకపోవుటబే శత్చాధ్య వాగు ము క్రి 
౨ దది కలుగదు, “సగుణవిద్యయందు గుణశేదమువే భేదము గాన 

న్నుచున్న దిక దాగోయనియెద వే పెోా, అది పర మేళ రయభాగ రూపమును 
ప్రకటించునది కాకపోవుటచే ప తత, ముక్థీిసాధనము కాదు. ద ట్రగు 
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టచే దానియందు భేదము శానవచ్చి నను త జే దమువలన తశ్ళలములును 
యథాసంభవముగ భిన్నము లై నను ము క్లికి మాతను రూపభేదము 
కలుగవలసినపని చేదు. సగుణవిద్యాఫుల మునకు ఛేవము కల డసియు 

“శం యథా యధథోపాస'తే త జేవ.భవలి” “అవర మేళ (రు జేయేవిధముల 
ను'పాసించునో ఆయావీధములతో జీ యేర్చడును” ఆను మొుుదలగువాకష్ట 

ములు చెష్ప్తుచున్నపీ, అది య ట్రురిడె, పై సరూపణమువలస ము _ీకి 
మొత, పట్టును భేదము ేదు. 

విశేపాంశముః-నూ, త్రీ మునరిద ““తదవస్థావధృ లె: త్రదవస్థావ 
ధృ శేఖ అని యొక, ,.వపదమునే రెండుమారులు ప్ర కూనించుట యభ్యా 
య సమా ప్పిని బోధించుటకై యని తెలిసికొనవలయును. 

అధ్యాయ తాత్పర్య సం గ్రహము, 
దిగ తీయాధ్యా యాంతీములో సర్వవిరోధ పరిహారవూరగక ము? 

వేదాంత వాక్ళి సమన్వయము స్థిర పరుపంబడెను. బ్రవ్శాము జీవాభిన్నుం 
డనియు ప్రపంచమున కభిన్న నిమితో వాదానశారణ మగుటచేం బ్రపం 

చాభిన్నుల డనియు సర్భణశాొలములయందడు నాయనత నె కష్టము 1 కలిగియే 

యున్నను అనాదష్టివిద్యావశ మున జీవులు తమ్ము బ్రహ్మభిన్నులుగాను సరి 

సారులుగాను భావించుచున్నా రనియు తత్వజ్ఞ్వునమువలన సీభావన తొ 

లంగునేని యదియీ మోతు నునియు నిరూపింపంబజెను. (పన్తుతళృతీయా 
ధ్యాయముస నాతత్వజ్ఞానమునకు ప్రా పా_ప్రిసాధనములు సాధకులు నుపజే 

శింవంబడికి. వ్రథమపాదమున “పరలోకగమునాగ మనవర్ష ననమువే సం 

సారస్వరాపము 1 నిరూవింపంబడెను 3 గమనాగమనరూప “సుగుచక్ర? 0) 
నుమే కదా సంసారమునకు స్వరూపము. ఈనియాపణముే సంసారమున 
దలిదురిఖవము తేటంబడుననియు దాని నలన వె రాగము జనించు ననియు 

నుద్దేశింపయబడెను. పరలోక నుఖములు నిణీసిములు కాకపోఫవుటచే నెం త్రో 

ముపడి యజ్ఞాదుల నొచరించినను బ్ర, యెగాజనము లేకపోవుటయు అధర్తో 

లేశ మైనను "తేకుండ్ నుండవచ్చు ననుట సియతముగ సీనంభన ముగుటచే 

నెట్టినా డయినను ముణిలనుజల భూాలోకడురఖము నను భ నింపవలనీన వాం 

డే యగుచుండుటయు వూర్వజన్మసంస్కారమువలన నాయధర్శ్యమే కొం 
త యధిక ముగునేని వానికి పుణ్యలోకమార్రమును తక్కుటకై నను భా 



భీ 

460 బ్రహ్మానూ త్రీములుు, అ-5, పా=రి నూ=్మ, 

గర్భము లేకపోవుటయు మొదలగుదుగఖపరంపరలు విచారణళీలురచి త్రము 
ను విరక్షమును గావించు నని యుద్రేశింపబడెను. వై రాగ్యము లేకున్న. 
దత్వజ్ఞానేచ్చయే జనింపదు కావున నది మొదట వర్లింపబడెను. “రెండవ 
పాదమునందు ఐకసిద్ధి క్రై జీవ బ్ర హూస్వరూపములు నిరూపింసంబ డెను; పర 
మపురువూర్థము నిదర్శింపంబడెను, మూడవ పాదమున పురుషార్థ సాధనము 
లగు బహ్హావిద్యలయొక్క సంఖ్యయు గుణోపసంహోరంబును నిర్ణ యింపం 
బటెను; నిర్షుణసగుణవిద్యలకు రెంటికిని ఫల మొక్కటి యే యనువివయ 
ము ద్రేశింపంబడెను, నాల్లవ పాదమున విద్యా బహీరంగ సాధనము లగుయ జ్ఞా 
దులును అంతరంగ సాధనము లగు శ్ర వణాదులును నిరూవీంపంబడెను. అధి 
కారులుంగూడ నిశ్లే నిరావీంపంబడిరి. ఈవిధముగ తృతీయాధ్యాయస 
మా ప్తితో సాధనసాధ్యస్వరాపములు (వలిపాదింపంబడెను, ఇంక ఫల 
స్వరూప మొక్కటియే కేమీంచియున్నది. 

ట్లో బహ్మనూత్రోర్థ చం ద్రి కయందు తృతీయాధాక్టియమునం జతుర్ధపాదము, 

తృతీయాధాక్హియము ముగినెనుం 



శో విశుద్దస త్వాభవదోవదర్శనా 

అకావమ సాకామితనై జపృ త్రయః, 

క్రమేణ గచ్చంతి విధాతృమందిరా 

దీ మేక మ్రాపి త మిక మాశ్రయే, 

అవతారిక, 

శృతీయాధార్టయ మున విద్యాసాధనముల(౫ూర్చి వివాదింపంబ డెను 

కదా! ఈయ ధ్యాయమున తత్సల మగుము_క్రినిగూర్చి విచారింప[బడును. 
* క్ర మము కిని గూర్చియు జీవ ను క్రినింణగూర్చియు (విచేవాము _క్తీనింగార్చి 

యు విచారింపంబడును. ప్రథమపాదమున జీవన్తు క్లియు ద్వితీయపాద 
మున జీవుండు శరీరమునుండి నిర్ణమించుపృకారంబును తృతీయపాదమున 
బ్రహ్లావే త్ర జేవయానమార్లమున బోవువిభంబును చతుర్ధ పాదమున 

 వమవానాం గా 

* క్రమము క్రి (ఆ-3. పాం, మా-౧౨, చీ త్రీ_40 చూ) 
శ, అటి 

యమ అలో" ' | జీవను, క్రీ యనగా బృవాజ్ఞానము శలిగియు కొను సారనుగ (ప్రారబ్ద 

వళ మున ్రువర్రించుచు నసంగు౬డై యుండుట అనారబ్రాధిక రణమునందును యితర 

త పణాధికరణమునందును దీనిస్వరూపము స్పన్రము. 

+ దేనా సా తానంతరమానం గలుగునిర్వి శేప ట్ర హ్యైళ్యను. 



42 బ్రహ్మానూతీములుు, ఆ-రో పొద 

బూర్వార్థమున పిదేవాము_క్రియు ను_త్తరార్థమునం గృమము_క్రియు వర్ణిం 
ప[బడును, ఇ ట్లగుటచే నీశెండధ్యాయములకును హేతుహేతునుడ్నావ 
సంగతి. సొధనబిచారములేక్ ఫలవిచారము ప్రవ_ర్థించుటకు వీలు లేదు 
కానన దృతీయాధ్యాయ ము హేతువు; జాని నొ శ్రయించి ప్రవ_ర్థించు 
నది కావున నీయధాన్టయము హేతువుత్తు (కారణముచే సాధింపందగినది 
యనుట), 

అందు యీ ప్రథమపాదమున మొట్టమొదటి గొన్ని యధికరణము 
లవజుకు సాధనములను. గూర్చినవిదారమునందలి కేవ మే విచారవివయ మై 
వ్రన_ర్రించును. వూర్వాథ్యాయమున క్రుతిచేం బ్రత్యతీముగ విధింపం 
బడి యున్న౦తవజుకు నోత్ర మే సాధనధర ములు నిమర్శింపండి 
నవీ * బ్రప్పూడు పృమాణాంతేరము లవలన నీదించుసాధనధర ములు విమ 
ర్మింపంబడు ననుటయే య ధాాయ భేదమునకు (తృతీయా ధ్యాయ మున 
నువ క్ర్రమింపంబడియున్న సిచార ము నే చతుర్థాధ్య్యాయమునంగూడ ననుస 
రించుటకు. గారణము. ఇ య ధ్యాయమున నంతటను పృస్తాపానుసార 
ముగ వచ్చినకొన్ని విషయములు కూడ చర్చింపణడను. బవాువిషయ 
ములతోః గూడినది యగుటచే నీయధ్యాయమున నంతటను బూరిపతు 
సంక్ యాదులు ఆయాయధికరణములయొక్క_  యారంభములయం జే 
నిరూపింపంబడును; అచ్చటనే ఏశేషములు విమర్శింపంబడును. 

విషయ సంశయ సంగతులు:=_“ఆతా వా అశే దవవంకో . 
వాట్లో టలు ట్ర Wd తనపై మంతవో్యో నిదిధ్యాసిత వ్యః, శ మేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కురీషిత, 

సో౭_సేవ్లవ్యః న విజిజ్ఞాసితవ్వః” “ఓమైలత్రేయీ ! అత్తను సాయెత్కరిం 
పవలయును వినవలయును వమననముచవేయనలయును థ్యానింపవలయును, 
ఆపరమేశళ్యరు నొతింగి విదాప్టంనుం డగు బ్రా హణు(డు స్యానుభవమును 
నమకూర్చుకొన వలయును. ఆ వరమేళరుని వెదుక వలయును, 
తెలిసికో నవలయును”” అనునిత్యాదివాక్ళములే యీయధికరణమునకు 
నిషయవాక్యములు, “ఈవిధుల నన్ని టి నొక్కమాజణు మా త్రమే 



ద్రహ్మానూ త్రార్థచంద్రిక - ఆవ త్త ్యధికరణము, ౧. 463 

యాచరింవవనలయునా ? తేక సలుమవూ తానరింసవలయునా”” అనునది 
యిందు నివారణీయ నుటసంశ యము, “వీని ( శ్ర వగా జల) నొక్క_నుూూటే 

యూచరిం సిన ఫలసిస్ది 5 కలుగుట య ప్రత్యక 'సుసటజేతను రెండవమూా 

తాచరించుటకు వీలు లేక పోవుట జేతను శృవణాదులు ప నధట్టైనమునకు 

సాధనము లగు ననువిషుంసము సంళ యాస్పదము” అనుట వూరస్రపతు 

మునకు భలము. “ఫలము గలుగునంతవణకు శృపణాదుల నెన్నినూఆు 

తె న జేయుట శా ప్రసిద్ధ మే యగుటచే నవి నియతముగ జ్ఞానమును సాధిం 
పగలవు” అనుట సిద్దాంచమునకు ఫలణు. ఇది పాదమునకు వథమాధి 

కరణసుు గాస్రున సం' "తి వ్ర 'ల్యేకముగ లేకు 

పూరక్షిపయ్ న పాదనంగతియే దీనికిని నంగతి;....విచారించిన నీవిధు ల 

స్నియు నౌక్కుమ మాతే యాచరింపవబసీన వని త్ “మచ్రున్న ది. ను కియను 

నది మిగుల బరోతమై యున్నది, ఇట్టగుటచే దాసినియాల్ళి చేయంబడవల 

సినశ్ళే శ వానలు శాస్ర) క్ల కప సృకారణుగా ౩ మాత్రమే స చేయంబడనలయును 

గాని నో నుజియొకవిధమం. దేయుంబడుటకు పీలు లేదు. వానివలన కలుగుఫ 

లము ప్రత్యయము కాక సోప్టుటచే శాస్తో క కపభానము నొచరింఛన సరి 

పడునే కాసి మనము స్వబుద్ధి నుపయూగించినవో నేది యుట్లగునో తెలి 

యదు కణా! ఈకాగణము వలన సొ స్వానుసా "రము నీసరర్షైవిధులు నొ 

రృామాజు మూ, మే యాచరింపంబడవలసినవియేం * “ఇట్లు శాడు, వేద 

_మునందు అనేకస్థలములలో నిశ విఫింవంబడి యున్నది. ఇట్లగుటచే 
శ్రోసణాదులఫలము గలుగు. సర్యంకేము పలుమాణు చేయుచుండవల 

యుకు” అనియెద వే ము యది సరి కాదు, వప్రశరణమున జెప్పం 

బడీనవిధి యూప్రగరణనునకు మా త్రమే సంబంధించును గావున సర్వ 

వృకరణముల నమ గృముగ నొక్క_మాటు వినవలయు నిమర్శింపవలయు 

తదర్భమున ఛ్యానింపవ వలయు నని మూ శ్ కు యాపిథభులవలనం జేలుంనుం 

ఇంకేగంట నధిక మేదియు లేదు, శావ్తస శవణాడు లొక్కు.నూ ఆతాచ 

రింపంబడవబలనినవి యే, వఏినివివమయ మే ఇట్టుండ “శఉఫావీక్ చేది” అను మె 

దలగు విధులనుార్చి జీలుగ జెవ్నపలసీన జీవి? అవి యొక్క బావే 

విధింపంబడిన వగుటచే నిన్సంశేయముగ సొగ్కమాటే యాచరింపండ 

వలసినవి యే యగును, 
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ఆల, పొ-౧, సూ. 

అవ తౌరిక:=-అని యిట్లు వచ్చినపూర్యపకుమునో ఖండ్లింప్ఫ 
చున్నా డు. 

౪ 25౯ ఆన శ్రి రసకృ్ళదుపదేశాల్ . జ, ౧౧, 
తాత్పర్యము: ఈపూర్వపతుము యు క్రియు _కమైనది కాదు, 

ఫలము కలుగునంతవజకు. బలుమాజు శ్రవణాదుల నాచరింపవలయు 
ననుటయే సిద్దాంతము. వేదమునందును “శోోతవ్యో మంతవ్యో నిది 
ధ్యాసిఠవ్యః” అని పలుమాజు లుపచేళింపంబడి యున్నడి కదా! అందొ 
క్కస్టలమును విమర్శించినను నూసిద్ధాంతమే తేలును? మనననిదిధ్యాసన 
ముల నొక్కమాజు (ఒక్కచి త్తవృ త్తిపుట్టి నించునంతలో) చేసి యూర 
కుంకుట శక మగువా? “దీనికి సమాధాననుకు చెప్పి యున్నాము, 
వేదమున నున్నంతవజ కే శకృవణాదుల సాొచరింవనలయు సంతియకాని 
యధికముగ నాచరింపరా దంటిమి కడా!” అనియెదవేమొ ఆది యు క 
ము కాదు. శ్రవణాదులకు సామౌత్యారమే ఫలము. సామౌత్యార 
మనంగా త్రాటియందుం గలసర్పఫ్థాంతి తొలంగిన త్రాడు ఎప్పటికి నొక్క. 

విధముగనే యుండియు బ్రత్యత. మైనట్లు (అనలా కొ త్తగం బత్యత 
మైనదానివలె తో చునట్లు) స్వస్వరూపభూతు: డగుపరమేశ్వరుండు ప త్య 
తు మగుటయీ ఈకారణమువలన దానికి (సామోత్కారపదమునకు) నవి 
చ్యాధ్వంస నుని యర్థము చెమూటయే మిగుల యు_క్రియు కముగ నుండు 
ను, ఇట్లు పత్వేతుఫలము లగుటచే శవణాదులు ఫలపా కీపరంంత 
మూలల వన దరంపయజదనరు ననొటరే నిర్ల యవన తనయ 
ఫ్రా స్తా ర్థమునెజుంగ(గోరువా(డు ఆది 'తెలియంబడునంతవజకు బలు నొతు 
శ్రవణాదుల జేయుచుండు ననుట బ్ర త్యత సిద్ధ మయ్యే యున్నది, 
సరళా స్ర్రములయందు నీన్యాయము సమాన మైయుండ వేదాంత 
వాస్ర్రుమునందు మాత్ర మిది యేల లేకపోవును ? సాయోత్కారంబును 
అవిదాక్టనాశ రూపమే కావున నప్రత్యతము కానేరదు. వి దా్యావిద్యలకు 
గలవిరోధ మ ప్రత్యకుము కాదు కడా! విద్యయు శృవణాదులచే జనించు 

* ననుటకు వై దృష్ట్రాంతమే “ శాస్తా/ర్ధము నిజుంగంగోరుహాండు లోకమున 



శృవణాదుల నాచరించుచున్నాడు” అను దృష్టాంగ మే చాలును. ఇట్లు 

గుటచే ఫలోత్స _త్తివజకు విడువక జీయంబకు డదంచుటమొదలగు లౌాకిక్ష 
కర్శములవలె నీ శృ వణాదులును పలుమా తాచరింపంబడవలసినవి యే. 

“ము_క్షి పరోతు మని యిదివజికే చెప్పి యున్నాము. ఇ ట్లుండ 
గ శ్రవణాదులఫలము పత్యత. మగుట యెట్లు?” అనియెడవే మొ వినుము. 

మయావే పమువలన సీయభిప్రాయ మేమి? “విద్య ము క్రిని కలిగించును” 
అనుట సృతరికుము కొ దనిమా ? తేక“ శ్రవణాదులు. విద్యను కలిగిం 

చును” అనుట ప్రత్యతము కా దనియా ? వ్ర ఇం 'చేవతంబును సరి కాదు. 
ము_క్లి యనునది య ప త్వతు మే యగుగాక దానిని జ్ఞానము కలుగంజేయు 

ననుటలో విరోధ మేమియు నుండదు. అజ్ఞానునివృ త్తి సయ్ ము క్ యని 
వేదము చెప్పుచున్నది; జ్ఞానోత్స త్తి యజ్ఞాననాళక మనువిషయము గూడ 
నువ ప్రసిద్ధ మేయైయున్నది. ఇప్పుడు జ్ఞ కానఫలము దృష్ట వే. ( వృత్యకు మేయ మె 
ను టా! ఇంక త్త కే వణాదులవివమయ మును వినుర్శింపగూోయిన నది సధ్భ 

ప్రాంతము? నిదినలు నిరూసింపంబడెను, “లోకమున శ్రవణాదులచే సర్వ 
ళా స్రార్భజ్ఞానములు నెట్లు కలుగుచున్ననో అశ్లే వేదాంకే శా ప్రార్థజ్ఞానముం 
గూడ క్లోకోలుగును” అని యనుమానముచే వానివిషయమును (శ వణాదులు 
జ్ఞానమును ప్రతస్టతేముగనే యొసంగగలవు” అను విషయమును) నిర్జయింప 
వచ్చును కదా! కావున శృవణాదులఫలము వరోతుము కానేరదు; కాకు 

న్న వానిని మణిల మజుల సాచరించుటలో ఏరోధ ముండదు. స్వరాదులు 

పఠర్ణికుములు కావు కావున వానినిఃగూార్సి చేయంబడుక ర్య లు శీవలశా 

('స్రుము నొశ్త యించియే చేయంబడవలయును గాని యిచ్చట నట్టినిర్భం 

ధము లేదు. * శా శ్రుముకూడ మాసిద్ధాంతమునే భోధించుచున్నవి యని 

ముట్ట మొదటనే నిరూపించితిని కదా! 

శావున నిర్వావాదముగ శ్ర శ వణాదులు ఫలోత్ప త్తిపర్టింతము పలు 

మా రాచరింపంబడనలసినవియీ. నక నను ప్రత్యక ఫలము సంభవించు 

చుండ పరోశఫలమును కల్సింపరాదు కడా ! నుటీయు నీ శ్రవణాదులకు 

లోకద్భృన్టీ ననుసరించి చూచిన తమయఖినృద్దితో వాడ దతుణమే 
ఫలము 'కాసంగటయే న్వఫావముగాని ఛిరకాలముసకు ఫలోత్స_త్తి నొన 

ర్ఫ్చుటంగాదు, కావ్రన వేదాంత శాస్త్రము నభ్యసించుటకు నుషక్రమించి 

నదియుదలు ఫలసిద్ధి కలుగునంతవణుకు శృవణాదు లుండవలసిన? 
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435 బ్రవానూ శ్ర నులు ఆ-రి, పా నూ-౧. 

ఎన్నిమాజు లైన నావృ త్తి నొందింపవలసినవియే. “అగునుగాక్ యి 
ప్పటికిని యిసిద్దాంతము నిలువదు, “నీవు యథార్థస్థితిలో బర మేళ రుం 

డవ్ర అని చెప్పినత్' 'డనే పృతివానికిని జీన బ్ర హైక్యము గోచర మగుచునే 
యున్నది, ఆ బ్రవ్మారాపమును నయముగ ననుభవింపకున్న ను బ్ఞానము 

మాత్రము కలదు కదా! కావున శృవణాదుల నొక్కమా రాచరించిన జే 

చాలును.” అని యెదవేమొ వినుము, ఇది సంభవింపదు. “బ్రహ్మమే 

నేను” అనునవరో తజ్ఞానము దృఢముగ కలిగిననే గాని యవిద్య సంపూ 
ర్లముగ నళింపదు. “అనాదినుండియు సీయవిద్ధో యపరోతరూపముగనే 

యున్నది కడా! సమానమగుధర్మము రోలవి కాని యొం కొంటిని బాధింప 

నేర వనుట లోక కొ స్త్ర ప్ర సిద్ధము, ఈకారణమువలన జ్ఞానమనంగా నపరో 

తేజ్ఞూన మే యని తెలిసికొనవలయును, దోవ పృకోపమువలన బెల్లము 

చేదుగా నున్న పురుషునకు గలభ్రాంతిజ్ఞానము, దోవసామ్యుమువే మజుల 

నది తియ్య నై. గానవచ్చినప్తూడు మాత్రము నళించునుగాని మటేయొక 

ప్పుడు కాదు కదా! ఈదృష్టాంతమునం జూడుండు, దోమప్రకోపమున్న 

ప్పుడు రననేంద్రియములకు చేదు ప్రత్యతముగ దోచినది; దానిని దోమ 
సామ్యుమువలన సోతియ్యదనమునులహాన్చి కలిగిన ప్రత్య తుజ్జాన మే నశింప 

'జేసినదికడా ! బ్రిక్లే యిచ్చటగూడం బ్రత్యత మగుయవిద్య నట్టివిద్ధయే 
కాని నళింపంజేయ లేదు. చేడు ననుభవించుచున్న ప్పు డెవ్వండెన్ని మాటలు 
చెన్పీనను దోవ. ప్రకోపము గలవాండు బెల్లమువపై నభిమాన ముంపనట్లు, 

అవిద్యావశ౫తుండై యున్నవాఃడును మాటలచే బ్రహూస్వరూపాఖిమూా 
నము నుంపనేరండు, ఈకారణమువలన నవరోతుజ్ఞానము కొలుగునంత 

వజికు నిస్సంశయముగ శృవణాదుల బలుమా ఆతాచరింపవలనసినది యే. 

ఇది శవణాదుల తెజుంగు “వేద ఉపాసీతి అను మొదల/పపద 
ములచే నిధింపంబడినయుపాసనలవివయ ము కూడ నిట్టిది యే. *పలునూ 
రాచరింపంబడవలయును” అననర్ల మాపదములయందు (వేద ఉపా 
నీత్త” అనుపదములయంచు స్వాభోఏకముగనే యున్న ది. లోకమునందు 
గురువునందుగాని ప్ర భువునందుగాని యధికభ క్రి గలిగి పలుమా*ఆు వారి 

నామరూపచేష్టాద ఓ లను సరింపుచు వారికీ వందనాదుల ఏివిధోవచార 
ములం బలుమా తాచరింపుచు నుండువారినిం గూర్చియే “వీడు గురువు 
నుపాసించుచున్నా డు; వ భువు నుపాసించుచున్నా స అను వెందలగు 
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వ్యవహారములు ప్రవ ర్తింవంజేయంబడుచున్నవి. సర్వకాలముల నందును 
పలుమాజు పతిని దలంచుచు నుండుయువతినిం గూర్చి యే, “ ఈపతి వ్రత 

తనపతిని ధ్యానింపుచున్నది” యనువ్యవనసోరము ప్రవ ఒద్దింపః జేయ +బడు 
చున్నది, ఛాానాదులును జిపాసనయం దుః చేరినవికమీ కడా ! ఈకారణ 
మువలన నుపాసనావిధులయంను ఉప చేళశము మాత్ర వొొుక్కుమొా జే 

యున్నను శబ్బశ క్రిచేతనే యావృ త్తి (వలుమాణు చేయు బడవలయుట) 
నూచింపఃబడుచ చున్నది. కావున నన్నియుపాసనలు శృవణాదులను పరమే 

శ్వర సాలా త్కారపర్యంతము పలుమా తాచరింపబడ వలసినవి యే. 

“ఇందును నిరోధము కలదు, 'ఉపానీతి యనుపదమున నొక వేళ 
మారు చమూకినసామర ర్థ స్టమున్నను “వేది జనుపదమున అేదు కదా!” 

అనియెద వే మొ వినుము. లోకముననై న నికే భావింపవచ్చునుగాని వేద 

మున నట్లుచేయుటకు ఏలు లేదు. అందు యిపదములు “రెండును సమానా 

ర్ధ ములుగా నుపయోగింపంబడియున్న వి. కొన్ని పృ రరణాములయందుణఉ పా 

ప్పీశ్ర యనుపదముతో నుషకృమించి “వేది” “మనువదముతోను, వుటి 

కొన్ని స్థలములయందు “వేదో అను దానితో నుప క్కమించి “ఉపానీత్రి 

యయుచానితోన (యీధాతువులతో ననుట ఉవసంహరింపయిడి యు 

న్నది. “య స బ్యేద యత్స వేద స మ యెతదు కః. అను మ ఏతాం 
భగవో రం వాధి యాం చేనతా ముపా చే " అనువాక్టిములలో 

మొట్టమొదటిది యుప క్రమవాక్య్టీము. ఇది “వేద” అనుపదముతో నా 
రంభించి యున్నది. రెండవది యుపసంహోర వాక్యములయందు “ఉపానీత్రి 

యనువదము కలదు. “మనో టి Cy త్వుపానీత. . భాతి చ తపతి చ 

కీర్వా యశో సొ బ్రహావర్చ నేన య దేవం వేద” ఇచ్చటగూడ వఎందటేి 

యుప క్రమవాక్యమున *“ ఉపావీత * యనుపదంబును శెండనది యగు 

నుపనంపహోరమున “వేది” యనుపదంబునుకలదు, ఇ ట్రగుటచే వేడాం 

తళా న్ర్రమునందుమా క్ర శీ మిారెందును నమానార్థకము తే; ఈ కారణమువ 

లన సమౌానధర్ష్య ముఖే, కావున నొక్క మాటే యుప జేశను కలదని చెప్పం. 

బడియున్న స్థలములందుగూడ నొవృ త్రి సిద్ధించినది. పలుమా అుపచేళము. 
గలస్థలములను.గహార్చి యిదివజి శే చెప్పియున్నా ము, ఆస్థలమఃల బ్ర బ్ర లే 

ముగ గృహించినను అవృత్తియే సూచింపంుడు నని శతెలిపియున్నా ము. 



463 ద్రహ్మానూ త్రములు, అరం వా=ం, సూ, తం 

కావున ఫలసిద్ధి కలుగునంతీవణుకు నుపాననలుగాని శృవణాదులుగాని మర 

లవురల వాచరింపబడవలసీనవియీ,. 

౮9, దంగా చ్చ. బీ ర) 0» 

తొక్సరక్ణిముః ఇంతే యేల ? ఈనివయమును నిరూపించుటకు 

శ్రుతియం జే లింగము కలదు, ఉద్దీభవిద్యయందు “ఆదిత్య ఉద్రీథః” 

ఏస్తూర్యుండే యుద్దీథము” అని యారంభించి “నూర్వ్యు నొక్క_నినే 'యద్దీ 

థముగా నుపాసించీన నొక్కపుత్రుడు మాత్రమే కలుగును” అని యా 
యుపాసనను నిందించి “రళ్లీం న్యం పర్యావరా త్ ”=ోనీవు కిరణముల 
నావ ర్లింపవలయును (అనేకము లని తెలిసీకొనవలయును. పలుమాజు 

చింకింపవలయు ననుట)” అని చెప్పి “ఇ ట్లయిన ననేకపుత్రులు కలుగు 
దురు” అని ప్రశంసింప(బడి యున్నవి. ఆవ్ఫ  శ్రిస్వయావమును ఇప్పకయీ 
యిచ్చట లోకపిద్ధ యగునావృ త్తి యుప బేశింపంబడి యున్నది, ఇదియు 
జ్ఞానావృ్తి తియే కావున నర్వజ్ఞానములకు నావృత్తి కల దని దీనిచే సూచిం 

పంబుడుచున్నది. కావున నిర్వివాదముగ సర్వజ్ఞునములును ఫలపరష్రంత 
మావ గ్రింపంబడవలసినవియే. 

విశేపూంశము పూర్వపతుము:---ఈయానవృ. 'తీసిద్దాంతము అన్ని 
యుపాసనలనీవమయమునం దును సంభవపింపనేరదు, ఆయుకిపు త్ర కీ ర్రా Ns 

ఫలముల నొసంగునుపాననలవివయమునందు మాత్ర మే సంభవించు 

ను, వలయనినవఎ= ఆయు పాసనలయొక్క_ ఫలనులు మాత్ర మే (ఆయుగి 
పుత్రకీర్యాదులు మాత్రమే) (కర) సాధ్యము. (శర ర) సాధ్యము లగు 
టచే కర్య్శావృ త్తివలన వానికి నాధిక్టము సంభవించును. నిర్దుణమై నిత్య 
కుద్దబుద్దము క కసభావమై యుండు పర బ్రహ్మమును 'జెలుపునుపాసనల 

వివయము మాత్ర మిట్టిది కాదు. వానిక్ ఫల మగుపరమేశ (రసా 

తాఖరము (కర) సాధ్యము కాదు. విచారించిన పర బ్ర వామునకును 

తఠ్బామాత్మారమునకును భేద మే లేదు. ఈయుభయమునకును జ్ఞానమే 

స్వరూప మగుటచే భేదము లేదు, ఇ ట్లగుటచే ద హాంబు నిత్యము; 

త త్పాతమాత్కారంబును నిత్యం బే. ఇట్లున్న నిశ నీసామోత్కారము 

నకు గర్హాసృ త్తిచే గలుగునాధిక్య మేమి ? నిత్యంబును నిర్విశేవంబు నగుప 
నార్థమునకు. గర్శలు వృద్ధితయముల నొసంగనేరవు కదా ! కావున పర 
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మేశగరసామా త్కారసాధనము లనంబడును పాసనల మాత్ర ముక్క.మూాలే 

యాచరింపవలయు ననవలయును. అచ్చట నావృ త్తి నివ)యోజన మని 
నిరూవించితిమి కదా ! 

“రఈర్మపకుము యు కము కాదు, ఒక్క.మాతు వినినంతమా త్ర మున 

జీవబ హైకర్టిజ్ఞానము కుదురుట సంభవించదు. ఇ ట్లగుటచే శ్ర క వనమనన 
వుల బలుమా జాచరింపవలయు ననుటయీ సిధాంకీము, " బ్ర, బవాసామో 

త్కారము బ్రహాస్వభావమే యని 'చెప్పీతిని కదా అనియెద వేష యది 

యు కము సదు. ఈపతుంబును శ్రుతిసమ్మత మే మైనను ఉపాసనలచే 

గలుగవలసినసామో త్కారము మూ ర మది కాదు, 'ఆసామొత్కార మప 

ద్యను తొ అ(గింప నేరదు, ఒకపత మున బ్రహ్మమునకు నవిద్భాకును వీరో 

ధమే లేదు; రెండవపకుమున నట్టివిరోధమును సొధింపంలోయినచో నవి 

ద్య జనించుటేే ఏలు తేదు, పర మేశగ్టిరుందు నిత్యుడు కదా! ఒకప్పు 
డాయన నెజబుంగయిడకుండు ననుట యెట్లు సంభవించును ? లోళమునం 

దును అవిద్య సర్వానుభవసిద్ధ మై యున్నది; ; దానినివృ త్రి తియే ము. క్రి 

యని శక్రుతిస్టృతులచే ప బడుచున్నది. కావున నీశార్యమునై. 

(అవిద్యను తోలంగెంచుటకై ) మజియొకవిధ మగు సాతమోత్కారముశే 

యంగీకరింపవలయును "అదియే యుపాసనలవే కలిగింపయబడు నన 

వలయును, అది సాధ్యమే యగుటచే ఆయుకిపు తా దిఫలములకు వలెనే 
దానికి గూడ గరావ్ఫ త్తి త్తివలన నాధిక్యము కలుగవచ్చును. ఈకార 

అణఅమువలన పర బ్రహ్మము జెల్పును పాసనలకు ౧హడ నావృ | త్రి యావశ ద్ధి 

క్రమే.” అనిరయమదజేమి యదియు యుక్తము కానేరదు అప్పటికీసి 
ఉపాసనావృ త్తివలనం బ్రయోజనను లేదు, "వాక్యము నెన్ని మాటు లావ 

ర్రించినను తవరోత సోమూత్కారము కలిగింపనేరదు, అపరోతుసావా 

త్యారము ప్రత్యక ప్రమాణసిద్దము; వాళ మన్ననో పరోతార్థప్రతిపా 

దకము. ఈఆెంటికిని సంబంధ మెట్లు కుదురును! ఏది రారా యొక సీభ ముగ 

నట్టిజ్ఞానము కలిగినను అది శీనలమానసిక మగుటచే భ్రాంతి యగునేకాని 

పరమార్థము కానేరదు. మజ్జైవ్త్తనమువలన జువిు చే చెట్టు జనించె ననిన 

నెవ్వరు విశ్వసింతురు? ఇట్లు శాక నేదియో యొక విధముగ నీపకుమును 

“వాక్యావ్భ త్ర్పలసం గూడ నపరోత&జ్ఞానము జనింపపచ్చును” అనువతు. 

మును సాధించినను అవృ త్తి మాత్ర, ము స సఫలము కానేరదు, అప్పటికిని 
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ఒక్కమూాజు (వాక్యము) వినంబడినంతమాత్రముననే యాసామొత్కా 
రము జనింపవచ్చును కదా !*త త్ర మసి” అని యొక్కమాజు చెప్పి 

నప్పుడు “జీవబ హాములకు భేదము 3 లేదు” అనువివయము. అెలియంబడ 
కుండిన నిక నెన్నిమాటులు చెప్పిన నేమి ప్రయోజనము ? కావున సెప్పు 

టికిని బహాసామోత్కారఫఅము లగునుపాసనలవివయనున నావృ ర్తి 

నంభవింపద్య; బ్రహనావోత్కారము బవ్వాస ఏ భావము కాకున్నను నంభ 

వింవదు. అదో ( (బ్రవ్మాసామో త్కారము మోనోవ్చ త్రీరాపమే మైనను 
అపరోశకు ము మాత్రము కాకపోదు కదా! 

“లట్లును చెప్పుటకు వీలు లేదు. మేము శకేవలవాకారివ్భ తినిం 
 జెప్పుట లేదు. అ ట్లయిన కదా యది యపరోతజ్ఞానమును కలిగింపలేక 
పోవుట, ఇంక నేమి యనిన ' యు _క్రిసవాకృత మగు వాక్యమే య ట్లిజ్ఞానమును 

కలిగించును? అనుచున్నాను, “శేవలహేక్య మేవిషమయము:ను లాడ నిర్గ 
యింపదు. దాొనియర్థమును అనుకూలతర్క_ముచే నిర పరుపవల యును.” 

అనుట సర్వలోక క ప్రసీద్దము కదా!” అనియెదవేమొ అప్పటికిని అవృ త్తి 
వలన? బ్ర యోజనము లేదు, ఆయు. క్రియే యొక్క.మాలు వాక్యార్థమును 
నిర యిరచినం జాలును గదా! అర్థనిర్ణయ మొక్క_టియే కావలసినది 
కాని దానిని పలువాజు చేయవలయు ననుట కావళ్యకత లేదు కదా! 
కల దనిన ౩ వై నజూపంబడీనదొ పము లన్నియు వచ్చును. ఒక్కొ. మోటు 

చేయంబడినయర్థనిర్ల యము ఫలము (సాతూత్కారము) నొనంగలే దనీనం 
బబలుమాజులు “జేయంబడుటవలనమా త్రము దాని సెట్లు కలిగింపంగలు 

గును? ఎన్నిమాణులు చేయంబడ్షినను తే అర్థనిరయ మొక్కటియే కదా! 
కావున నెట్లును ఆవృ త్తికి బ్రయోజనము లేదు; పరబ, వవిషయకము 
లగువిద్యలవిషయమున బ్ర యుజనము లేదు. 

“ఈవిషంయుమున నొకవిశేవము కలదు. వాక్టముగాని దానికీ 
సహాయకారి యగుయు క్షికాని యనుభవరూప నుగువిశేవజ్ఞానమును 
కలిగింప జీరదు, అనుభవము పశ్యత రూప మనియు వాశ్య్యాదులు పరో 
కొర్గమును చెప్పు ననియు నిదివజశే నిరూపించి యున్నాము కాన్రన 
నాకస్థయుక్తు లు నామాన్యవివయమును వా త్రమే బోధింపలలవు నాకు 
గాగ యమునందు శూల కలదు. చూడుము. శ ర్రీధ్ర మెట్లు వణకు 
ఏన్నదో?ో అని "చెప్పిన నప్పుడు పరుం డెంతమాత్రము గ్రహీంచును? 
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సామాన్యముగ శూల కల దని బూశ్రమే కదా గహించును ; విశేషము 
నించుక్ యైన ననుభపింపండు కదా] ఆయనుభనము రోగికి మాత్రమే 
కద గలదు! ఈకారణమునలన వొక్థయు కు కులవలన ప్రత్యమరూప మగు 

సామోతాంరము జనించుటకు వీలులేదు, లృట్లగుటబే నాసాయెత్కారము 
నక్ష యావ త్తి యంగీకరింపంబడెను. మొట్టమొదట జనించినది సామా 
న్యజ్ఞానమే యొనను యెడ తెగక బలుమూా ఆభ్యసింపంబడుటనలన దృఢ 
పడోయదియీ యపరోతోనుభవమును బుట్టించును. నటులు '్రీవేపాదుల 
ధరించి యభ్యాసానుసారముగ నభినయిం చునవ్వాడు లోొలుదో ల్త “నేను (హ్రీ 
వేవమును ధిగించి యున్నాను అనుజ్ఞాన మున్న ను విశేవరూప మగునను 
భవజ్ఞానము లేకున్నను అంతమునకు త ద్ర్హూపతగ్ణిమును (వేవమునకును 
తనవా సవగూప మునకు న భేదదృష్టీ యే) 'యేర్చడు ననుట స్పన్షమే కడా! 
ఇచ్చట మొట్టమొదట వే చేవమునుంగూర్చిమాత్ర త్రమే యున్న జ్ఞానము సామా 
న గానము; "దానినలననే యంతమునకు ననుభవజ్ఞానము కలిగినది. ఇను 

యిచ్చట/పాడక లుగ వచ్చును, ఇట్లు కలుగుటక య్యే యావ త్తి తి యంగీకరిం 

పంబడెను” అసియెదవేయొ వినుము. ఇప్పటికిని మిసిద్రాంతము. నిలు 

వదుం సామాన్యజ్ఞానము ను కలిగింపగల శాస్త్ర యు కు కులు యెన్ని మాలు 

లాన గ్తింపంుడినను శ దిషిరుద్ద ముగ విశేవజ్ఞానము నెట్లు జనింపజేయణలు 
గును? ఎంశదోహాదమును (దోవాద మనంగా వృతునుల నభివృద్ధి చేయు 
టన యువయోగింపంబకుయెరువు మొదలగునవి) గావిం-దినను మామిడి 

ము 'ట్రనుండి నిమ్మచెట్టు వుట్టునా? ఇట్లుకాక ఆయు క్షులచే సిర్భయిం పంబడి 
నవ gs ము పాదాన్నగూాప మైనను భావనాబలముజే వేష జ్ఞానము 
బరిదించు నని కాని వి'శేమజ్ఞానమును జసింపంజేయునని కాని చెప్వుటయు 
యూ_క్రియు_కముగ నుండదు. “అప్పటికిమా శ్ర త్రము సామాన్యభావనచే వితే 
వజ్జానము జనించు ననుట వ్రత్యమవిరుద్ధము కదా! కావున నెట్టును ఆవృ 

A ట్ర్ ా యూాజనము లేదు, శొ వా స్త్రయుక్త్తు కీలు సొమాన్యజ్ఞాన మునే కలిగించు 

నును “సూరన్న టు ని కేవజ్ఞనము సే కలిగించునని యంగీకరిం చినను గూడ 

వ. ల్సి యక టి లేదు. చనికి చేసిని జనింపం జేయయలసామగ్గ గ్గ ప్ర ముండు 
నో యగ్ దాని నొక్కు ప ర్య్చాయమున సే జినింపం చేయంగలుగు నుక వా? వా 

మ దే వాయల. వ తంగ వ ము విచారించిన బుద్దమంఠతుం. డగ వాం డెళక్కమోా 

అస కి నామ తరము నొందవచ్చు నసి కేలుచున్నది, ముదు 

ఇ 
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గర్భస్థితుండయ్యే విజ్ఞానవంతు డయ్యెను కదా! కావున వాక్ళ్టియు కులు 

విశేవజ్ఞానము  నొనంగగలం డని యంగీకరించినను మిోసిద్దాంతము 
నిలువదు. 

ఇది యంతయు నిట్టుండం బరమేశరునియుందు విచారించిన చో 
సామాన్యవి శేవభావమే యుండుటకు వీలు లేదు. ఆయన సనిరవయవుండు 

సచ్చిదానందన్వరూవుండు నిర్వి శేషుండు. ఈయనవిమయమున డెలిసికొను 
టయో చెలిసికొనకుండుటయో మాత్రమే కాని ' యితరభేదము లేవియు 

నుండుటకు ఏలులేదు. అనేకభాగములతో సందర్భములతో గూడి యున్న 

వగుటచే లోకవ్యవపహోరములు మాత్ర, మొకప్పుడు కొంచెముగాను నటి 

యొకప్పు డధికముగాను తెలిసిళొనణుడుచు సామాన్యవి శేవజ్ఞానములకు 

నొస్సదములు కావచ్చును గొని పరమేశ్వరుండు మాత్ర మట్టు కానేరండు. 
ఆయన కవయవములు లేవు కడా! కావున నిట్లు విచారించినను సరమే 

శ్వర పృతిపాదక ము లగువిద్యలకు మాత్ర మావృ త్తి నంభవింపదు. 

సిద్రాంతము:--ఇట్లు చెప్పుట యు క్ర్షముకాదు. అన త్తి యంతట 

నుండవలసినది యీ. “త త్త ఏ మసొొఅను మొదలగునుప చేళము లొాక్క_నూా 

జుగావింపంబడినంతమా శ్రముననే నర్వార్థమును నిర్షయింపగలసూత్షుబు 

ద్ధిజన్మాంతరనంస్కారమువలన నెవ్వని కై నంగలిగెనేని ఆమహోత్యునకు మా, త్ర 

ము ప్రకృతజన్మమున నావృ త్తితోం బనిలేదు కాని తక్కినవారలకు నవళ ఫ్ 
ముగ గలదు, వామచేవాదులను. గూర్చి చెప్పూశ్రుతి యావ త్తిని బో 

ధింపకున్నను క్వేత కేతువు మొదలగు వారినింగూర్చి చెప్పుశ్రుతి మాత్రము 
దానిని బోధింపుచున్నది. ఛాందోగ్యోపనివత్తునందు “త శ్ర (మసి శ్వేత శే 

తో” అని యువజేశించినపిదవ దానితాత్సర్యమును బాగుగ గృహింవలేక 
నా శ్వేత కేతువు మజలమజల నావివయము నుపన్యసింపుకొని వేడినట్లును 
అప్పటప్పటికిం గలుగునంళ యములు నివారింపుచు నావాక్యమునే తొమ్మిది 

కారులు ఆతనితం డ్రి యుప బేశించినట్లును చెప్పబడియున్నది. మజియు 

క్రతవో మంతవోపై నిదిధ్యాసితవ్వల అను మొదలగు వాక్యము లుకూడ 
గవృ త్తినే బోధించునని యిదివజ కే నిరూపించి యున్నాము, ఈకార 
మువలన నెట్టును అన్న త్తి సర్వోపాసనలకును కల దనియీ యంగీక 
రపనలయును, 
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శేనలయుక్తు లీస్టలమున బొత్తుగనే పనికి రావు. ఏలయనిన;_._ 
“ఆవృ త్రివలన నపరోతుజ్ఞానము కలుగును” అనిన నాన్నేవిందితివి కడా ! 
అందు నీయభిప్రాయ మేమి? “అవృ త్తి తి స్వయముగ నపరోతుజ్ఞానమును 

కలిగింపలేదు. శౌవ్రునను (అది) తాను నహాయముచేసి యికర* నమాణ 
ముఅవేత మాత్రమే యాకార్యమును (అపకోతుజ్ఞానోక్స. తిని చేంయింఖి 

చునది కావునను డాసనికంకు భిన్నముగా మటీయొకప్ర మాము తీత్పజశ్ 

యార్థియై యుండవలయును ; ఇచ్చట నట్టి ప్రమాణము కానరాలేదు” 
అనియా? లేక “అట్టి ప్రమాణ మున్న ను చాన! లత్యుము కాందగినప మే 
యపదార్థము లేదు” అనియా? ఇందు మొదటిపళ.ము యుక్తము చదు, 
శాస్రముగాని యు_క్తిగాని యీారెండును కలసిగాని న్వతంత్రముగశే 

యపరోతుజ్ఞానమును పుట్టించు నని మేము చెప్పుట లేదు. నానికి నియో 

జము ల్రై (అనంగా వానినవోయమును గైకొని కార్యమును నమగ్గించు 

సవియె మజికొన్ని ప, సమాణము లుండవలయు ననుటలోను మాయా 

వేప మేమియు లేను. ఇంక నేమి యనిన అట్టిపమా.*ము మా క్రీము కల 
దని మేము నిరూపింపంబోవుచున్నాను. సుషముండు శాస్తా కా భ్యాస 

మును పలుమాటు గావించినచో నది చి త్రమందు దృఢ మగును; ఆదా 

ర్య స్థమువలన నపరోయోనుభవరూప మగువృ త్రి ల్సి జనించును. ఇదియీ 
యపరో తుజ్ఞాన ప్రమాణము; ఇదియే శాస్ర్రయు క్తులనుండి సవోయ మును 
గైకొనును. ప్రమాణము లనంగా చి తృవృత్తులే యనుట లోక ప్రసిద్ధము 

కదా! కావున ముట్ట మొదటిపమము యు_క్రిశూన్యము. “ఇ ట్ల చేయీనను 
ఆనృ త్తి యనుమానరూపమై భాంతి కావచ్చును. అనుమానమునందు 

పదార్లము ఎదుట లేకుండుటచేతను మజియొకవిధముగం గూడ నుండుట 
సంభవించుటచేతను ఆది (అనుమానము) భ్రాంతి మైనను గావచ్చును 

కదా! పొగను చూచి యగ్ని కల దని యూహీంచిన నప్పు డొయగ్ని 

యుండిన నుండవచ్చును. లేకున్న లేకపోవచ్చును, గొల్ల లుపయోగించు 

*ఘ్సృటికయందలిధూమనును చూచి చేయంబడినయ (యగ్న ఫ్ర నుమా 
ననున నగ్నీ యుండదు కదా ! కావున దానివలెనే యాయపరకోతువృ 

తీయు యొకవతుమున భాంతి మైనను కావచ్చును కదా ! ఇది ప్రమాణ 

4 ఘుటి నంగా పొగమొదలగువానిని నింఫుట కుపయోగింప6యబడు తోలు 

సంచి, 
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మన(బడుట మెట్లు ” అనియెదవేమొ వినును, అనుమా 
యము లగువహ్నో పదులు పృతర్ణితుములు కావు; ఇచ్చట 

ముప్రత్యతుము. పృత్యకుములు కాకపోవుటచే నచ్చటివృ, 
వృత్తులు) భ్రాంతిరాపము లైనను కావచ్చును నర్వకా, 

వతస్థముం డగుటలే ప్రహ్మవివయక వృత్తులు మాత్ర, : 
ఎధుట నున్నదోనిని జూచుట భ్రాంతి యగునా ? సర్వలో 
మషప్రత్యకుభూాతుడై యున్నజీవుండే యా బ్రహ్మము; జీ 
త్కారమే బహ్మస్వరూపసామోత్కారము. ఆ బహావే 
తుల యున్న జీవుం డగును ఈజీవుండే యుపాధిరపి 

బ్రహ్మా మగును. అంతీకంయెం బ్రలస్టత్ మగువిషయము 
క్కక్ కలదా? ఈకారణమువలన నీయపరోకు జ్ఞునరూ 

కా జేరదు. “జీవుడు ప్రత్యముండే మైనను ఆతసియథా 
నిత్సశుద్దబుద్ధత్వాదు ల ప్రత్యతములు కదా! అనియె 
కాదు, అజ్ఞానదశ యందు తెలియం-బడకున్నవి యను6 

విచారించిన నవియు పరబమాార్థస్థితిలో జీవునికంకు భిన్న; 
కడా ! ఉపాధిరహితజీవుండే పర మేళ్వరుం డని యిదివణే 
న్నాము. కావున వీషయము నిత్య పత్య్టతు మగుటచే నీ 
భ్రాంతి "కానేరదు కావున మొట్ట మొదటిపత్సము (శా, 

సహాయమును గైకొనుప్రమాణాంతరము లేదు” అను 
_యుకము కానేరదు, ఇమే రెండవపశకు ము (“ప్రమాణ 

య ముండదు” అనుపతము) కూడ యుక్తము కాద 
వృ త్తికి పరమేళ్వరరూపము లేక జీవునియుపాధిరహిత౭ 
మగు నని చెప్పిలిమి కడా! నెట్లును అవ్ఫ త్తిసిబ్రాంత్ ముని 
వీలు లేదుం ' 

“ఇప్పటికిని దోవము సంపూూర్హ ముగ నివ _ర్రింపలేః 
పాధష్ట్ర భావంబు నను రెండుప దార్థము లుండిననేగాని సాడో 
'దు.పదార్భములు రెండు సాయెత్కారము ఏకవస్తువి: 
మున్నది. “ బహ్మభిన్న మగుపదార్థము లేదు అనియే క 
ము జనించున్ను ఇట్లు రెండువదార్థముల నొక్కుడానిసి 
)న నావృత్తి భాంంంతియే యగును.” అనియెద వే షొ 

al 
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వ న్వువు సతర్ధమైనచో నభావముకూడ వా స్తవ మగును గాని లేకున్న 
కా దనువిషయ మందటుకును తెలిసినది యే. ఒకఘట ముండినవో చాని 

య'భాపము కూడ యథార్థ మగునుగాని ఎండమావులనీటియ భావమటిది 

కానేరదు కడా! ఇ ట్లగుటచే నుపాధులు మిథ్యాభూతములే యగుటచే 
వెనియభావము కూడ వాస్తవము కానేరదు. వా స్తవ మగునేని మప్పు 
జక వేళ దానితో జై (తము సంభవించిన సంభ వింపవచ్చునుగాని యట్లు 
లేకున్న నది (భేదము) యు లేదు కడా! మజీయు నితరపదార్థములవలె 

నీయభావము తనతో నున్నదానికి దై పుతమును కలిగించునది కాదు. 

అభావ మనగా శూన్యమే కదా! అది బొత్తుగనే లేనిది కదా! దానితో 

మ౭కియొక దానికి భేదము కలుగు ననిన నెట్లు? ఈకారణములవలన నూపా 

ధష్రభావముతో జీవునియ థార్థరూపమునకు దై తము సంభవింపదు. 

“ఆ. ట్రయిన “జీవుడు సర్వకాలములయందును స్వస్వరూవముతోనే 
ప్రకాళశించుచున్నాడు అని చెప్పిన ట్లయినది ఇ ట్లయిన నిక శొస్తోర్థ 
జ్ఞాన మేల? అది తెలుపుక్రొ త్రవిషయ మేమి? కొ _త్తవిషయమునో తెలు 

పకున్న నదె శాస్త్ర మె ట్రగును: ఆహో పాండిత్వవిభవమువలన వనాల 

జీదము కలిగినది” అనియెద వే మొ వినుము. వన్తు వెప్పటికిని స్వన్వరూ 

సముతోనే యున్నను దానినిగూర్న్చి తలిగినవిపరీతభావనను తొలగించు 
టనే: గూడ శాస్త్రము పృయోజనవంతీ మగును. విపరీత భావనచేతం గాని 

వు౭కీయుక వి ధముగం గాని యొకవిధ మున దలంపంబడుచున్న వదార్థమును 

మణియుకవిధముగ నిరూపించుట కొ త్రవిమయమును చెప్ప్వుటయే కడా! 

ఈ కారణమువలన శౌ స్ర్రుత్వథర్త్మమునకు (“అపూర్వవివయమును బోధిం 

చునదియే శాస్త్రము” అనునియమమునకు) ను హోని కలుగదు. వడ్డాది 

సప్పరములం స్వాభావికరూపములతో నే సర్వ కాలములయందును ఆందలు 

జతను వీనంబడుచుండినను సంగీత కాస్ర్రుము వానినింగూర్చియే 'చెవూచు 

న్నది. విభ క్రిపతష్టియసహితము లగుశే బ్బము లందణిచేతను వ్యవహారిం 

పంబడుచు'నే యున్నను వానినిగూర్చియే వ్యాకరణశా స్త్రము వక్కా 

ణకింపుచున్న ది. పతీపదంబును మగణజగ ణాదిరూపములతో నే యున్నను 

చ్రుతివాకష్టంబును యేదియోయొకవృ త్త్రరూవమే కలిగియున్నను వానినిం 

గహార్చియీ్ చృందళ్ళా స్త్రృము వివరింపుచున్నది* ఇమే వేదాంతకా స్తం 
= 

లును సర్వానుభ వసిద్ధ మగుజీవరూపమునుఃగూర్చియీ 
విమర్శింపుచున్న ది. " 
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వజ్జాదులును వదములును వృత్తములును వ్యవహారములో నే యున్నను 
జనులకు వానినిగహార్చి య థార్థజ్ఞానము లేదుం వడ్డమును మధ్యమ 

స్వరముగాను మధ్యమ. ను గాంధోరముగాను శీ యావోచకమును కర్తృ 

వాచక మును గాను మళ్టీవిభ క కిని పంచమివిభ్ $ కినిగాను ననంతతిలకా 

వృ_త్రమును పృధ్ధీవృ త్త తముగాను మంజుభావీ.ణీవృ త్ర తమును కొద్దూల 

వి క్రీ డిశమునుగాను యగణమును భగణమునుగాను వా రవి'వేక మున 
భావింపుచుందురు. లన్లే ప్రకృతమునం గూడ బ్రహ్మము స్వస్వరూపము 
తోనే ప్రకాళించుచున్నను ఆయనను జీవునిగా భావింపుచున్నారు. 

కావున నొయని వేకములను తొలంగించుటవనలన నాసంగీతశాస్త్రాదు లెట్లు 
పృయోజనవంతేములో యీయవి వేకమును (బ్రవ్యామును జీవరూపునింగా 
డలంచునవివేకమును) తొలంగించుటవలన వేదాంతళా్ర్రముకూడం బ్ర బ 

చమోాజనవంతము. ఏవేకవంతుండై సర్వవిషయముల నెజింగెినవీదప గలుగ 

నంతయానంద మవివేకికి వ స్తర్టనుభవము సమానముగానే యున్నను 
కలుగదు కడా! కావున శా న్రృజ్ఞాన మెప్పటికిని నిరర్ణకయు కానేరదు, 

ఎట్లును అవ్న త్తి త్రిసిదాంతమునకు భంగము రానేరదు, 

“బిట్లు కాదు. ఒక్కమాజు అర ప్రతీతిని కలిగింప లేని వాక్యమం 
ఎన్నిమాటజు లావ ర్రింపంబడినను ఆయర్థ ప్రతీతిని కలిగింపలే దని యిది 
వణుకే చెపియున్నా ము కదా)” అనియేదజేమ ఇది యొకదోవుము 
కాదు, ప్రత్యతసిద్ధ మగువివయమును కేనలయు క్తులచే నన్వథాకరించు 
టకు వీలు లేదు. లోకమునందు సామాన్య ముగ ప్రతివాడును అర్థము 
ను స్పష్టతమముగ గ్రహించుటకై వాక్ష్టమును వరుమా కావ ర్రించుచు 
న్నాం డనుట ప ప్రత్యజేసిద్దము. ఒక్కొమాజు వినినంత్రమా శ్ర మున నత్యల్ప 
ముగా స్పవ్ల మైన యా తాత్పర్యము అవృ తి తిచే మిగుల సాద మగుచు 
న్నది యనుట సళార్రనుభ వసిదము, సామాన్యముగః. -బరో శవివయము 
లను గూర్చి చెప్పులౌకి వాక్యములయం దే అవ త్తిప్ర యోజన మిరీతిం 
గానంబడుచుండ నిక మహోవాకష్టములవిమయమున ము చెప్పనలయు 
న? మొట్టమొదట వానియర్థము స్వయముగ విశదడమె పిదప చి త్రమున 
దె దృఢ మై యభ్యాసబలమువలన సామౌత్కారరూపచి త్తవృత్తి తిని కలి 
)పవలయును. కదా! మజియు వా క్యార్గజ్ఞానము కావలయు ననిన "మ 
ముదట బదార్భజ్ఞానము కావలయు ననుట సర్వలోక ప్రసిద్ధము, ఈ కా 
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రణమువలనం గూడ మహావాకన్టెములకు ననళ ప్టైముగ నావృ త్స కావల 

యును. లోకసిద్దార్ధము లగుపదములు గలసామాన్య వాక్టముల కే యా 
వృత్తి కావలసియుండ నతౌాకికారనా;ను జెప్పుపదములుగలమవో వాకష్టి 

ములవివయమున నేమి చెప్పవలయును? చూడుడు, “శ త్స మసి” అను 

మహోవాకష్టము త్వంళ శ్రార్ధమునకు కచ్చన్దాక్థభావమును చెప్పుచున్నదెం 

ఆతచ్చబ్దంబును ప్ర ప కరణానుసారముగ నిశ్చ _్రిస్థికినాశ హేతు వగుబర మే 

క్వరుని పరామర్శింపుచున్న ది, “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మా (౧౧౫౨౩) 

విజ్ఞాన నూనండం బ్రహ్మా, అదృష్టం దృష్ట. అవిజ్ఞాతర "విజ్ఞత అజ 

మేజర మమరం, అస్థూల మన ణ్వహ్రాన్వ మదీర్హ రీ అనుమొదలగుశా 

'స్రుములబే నా బ్రవాముయొక్కరూపము నిరూవింపంబడియున్న ది. అజూ 

త్ బ్దములచే* వడి కారములును నిపే.ధింపంబడినవి, అస్థూలాదిశ బ్బములచే 

తాకీకపదార్థధర్య ము లన్నియు నిరాకరింపంబడి యున్న వీ. విజ్ఞానొదిశబ్దము 

లచే చె చె తన్యన్వ్నయాపము నిరూవింపంబడినది. కావున నాతత్పచార్థము 

లోకాతీతమై నిర్షుణమై అనుభవమాత్రన్వరూపమై యున్నది, ఇచే 

దానితో నభిన్న ' మగుత్వంపదార్థంబునో సాశీయుం నశ్వేం ది, దియుముల 

ద్యారా సర్వకార్యముల నాచరించువా(డు నగుబుధ్యవ చ్చిన్న చై తన్వస్వ 

రూపుడు ఆతండు భ్రాంతిచే చేవహాడిరూాసు(డుగా భౌవంపంబడుచున్నాండుః 

"కావున నితడు నుపాధిరహిత స్వస్వరూపముతో బ్ర 9) తిపాదింపంబడుటవలన 

నపూర్వుండే, ఈవిధముగ నుహోవాక్యపదార్థము లు "రండును అవూర్వము 

లగుటచే వానిని సకృచ్భ)వణమాత్రముచే (వాక్యము లొక్కమాటు విని 

నంఠతనూా తముచే) గృ DUNN కష్టతరము. ఇంతవమాత్ర, మే గాక సివి 

యజ్ఞునబలముచే వపరీశముగం గూడ (లో కాతీతుం డగసపర మేళప్చరుండు 

లేం డనియు జీవుడు బేహోదిభిన్నుండు కాండనియు అయినను పరమేళసరు 

నకు సేవకు: డగు నేకాని తద్భిన్నుండు 'కానేరం డనియు గూడ) భాపెంపం 

బడుచున్నవి. ఇ ట్లగుటచే నీవిపరీకభావన నశించుట కై శ స్ర్రయుక్తు కుల 

నవళ్య్వ మావి రింపవలసియుండును. సామాన్యవాక్యములయం చే యావృ 

త్రి గానవచ్చుచుండు. విశేవ వాక్టములను: గూర్చి వేజుగా జెప్ప నక్కి 

లే దని యిదివజశే వతిపాదించి యున్నాము కదా! 

* ఉండుట పుట్టుట వృద్ధినొందుట పరిణామమును జెందుట శీణించుట నశిం 
e ఎ 

చుట అనుగియాటును వడ్విశవోరములు. 
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“బ్పదియును సరికాదు. సామాన్యవాళ్యములవిషయములో బడా 
రము తొక దానివెనుక నొకటి యెజతుంగంబడుచు నచ్చినవిదప వానిసంసర్ల 

నువలన చాత్స ర్యార్థము తేట[బడు దుండును. మపోవాక్యములవిషయ 
మన్ననో యట్టిది కాదు. అవి రొకపదముచేత బ్రవామును మణీయొక 

పదముచేత బ్రవ్మోభిన్నుం డగుజీవుసి నిరాపించునవి. ఈరెండుపదార్థములు 
నొక,_టియే? ఈగెండు. నపరోతముతే, బ్ర ట్లుండ నిచ్చట నర్ధక్ర 
మము గలుగుటకు నవకాళము లేడు కజా | 'వర మేశగరునకు స్భా 
గములు లేవు, కావున నావృ త్తినలన నిందు. గావలసినపని యీమి? 

మాన్యవాకర్ణిముల విషయమున నన్ననో యొకనూ జొకవదము 
యొక్కయు మటీయొకమాజు మణీయొకపద మురయొక్కయు నర్గము 

విశడము కావచ్చును కావున నావృ త్తికి బ్రయోజనము కలదు. ఈకా 
రణమువలననే * మహోవా క్యార్థ మొక్కవర్యాయమునశే తెలిసిన తెలియ 

వలయును లేకున్న చేకపోవలయును. ఇఇంతియుకాని యిచ్చట నావృ త్తిన 
లన శ యోజన మేసుియు లేడు అని యిదినణుకీ యాజ వించి 

యున్నాము.”  అనియెద వేమో వినుము, పరమేశ్వరుడు మీ రెన్న ట్రప 
రోముండే భాగరహితుండే (నిరవయవుండ్వే మైనను అజ్ఞానవశేమునం బరో 
త్వుండుగాను నావయవుండుగాను గాననచ్చుచున్నాందు. 'జేహే 
యాడు లన్నియు నజ్ఞానముచే నొయాత్తునియం MAR 

టే నొయాపదారములనూాలమున వచ్చుజ్జునప్ర ప కౌళ ములు పరస్పరభిన్న 
ములుగను పరమేశ్వరుని లేక జీవుని యంళనులుగను భావింపంబడుచు 
న్నవి. కావున నొక్కాక్కయావృ త్రిచే నొక్కొక్కయంశీము సిరాకరిం 
పంబడువరూ వచ్చి యంతమునకు నిరవయన బహ్మవిమయక  మ/పతాత్త 
ర్యజ్ఞానము కలుగును. ఇట్లు నా_స్తవాంశములు లేకున్నను కల్సి తాంశ ము 
లుండుటచే దన్నివృ కి కక యావృ త్రి త్రి సామాన్య వాక్ళిములయండునలెచనే 
యువరోాగించును. గోరి ట్రయినను యిది టవ్యానామా త్కారము 

కానేరదు కచా ! కావున నీయావృ శి తివలన ఫలము కలుగు ననుట 
యిప్పటికిని సిచాాంతము కాలేదు. సామాత్కారమే. ఫలము, ఆవృ 
_త్తివలనం గలిగినది మాత్రము పరో వజ్ఞునము కనా!” అనియెద వే మొ 
యట్లు చెప్పయగహాడదు. ఈసరి ర్లింపయబడిననిరవయన బ్రవాశ్శానరూప మగువా 
క్యార్థజ్ఞానమే (బ బ్రహ్మ) సాత్ త్యా-రమునకు బూర్య్వరావము, ఈజ్ఞానము 

భ్ 
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చేతను దీనిని మననము చేయాటచేకను మాత మే కడా యు త్రరకాల 

మున జి త్రము అపరోతు.జ్ఞానరావనృ ర్తిని కలీగింపశోలుగుట కావున 

నిర్వివాదముగ నావ్చత్తి ॥ సఫలయే, వమహోత్తులు వూర్వజన్నాభాన్థనబల 

మువలనం బృతిబంధళూనుక్టలై తత్త గంవదార్థములయందు విపరీత 

భావన నాందకు న్నారో అట్టివారికి. మాత్ర, మూవ త్తి లి యక్కణి 

' లే దనుట మాకునుసమ్హకమే. కావున నావ త్రీ యవశ్య్ళోక రవ మేం 
“అహం బ్ర వసి. అయ మాత్తా బ్రవా” అనుమొదలగు 

మహావాకస్థిములవిషయ మునగూడ ని'శ్లే యూహింపనలయును, “బిట్లు 

కాదు ప్రతిబంధము చేకపోయినను వాక్యార్గక్షానమునకు గ్ర గమ యళ 

ముండవప్రయును కదా!” అనిమెదవే షు ఫలము గలిగినవిచప జీనిళోను 

పని చేదం "కేవల వా క్యార్థజ్ఞు నమువలన౮హడ ఫలము జనింపదు కడా! 

కావున ప్రతిబంధరహితు వై “యున్న మహానుభావులనిమయములో గ్ర నమో 

చేశ తేదు. వారు పూర్వజన్యాభ్యాసమువలననే సిద్ధు లైరి కావున వారికి 

నపరోతు జ్ఞానము కలుగుటకు వాక శ్రవణము హ్యజమా శ్రమే యగు 

నుకాని ముఖర్టిసాధనము కానేరదు, కావున నీపతుమున దోవ మేసి యు 

లేదు, 

“ఇట్టిక్ఞాన మెవగ్టనికై నం గలుగునేసి కలుగుటకు వీలు కలచేని 

కుప్పు డీసిద్ధాంశము యుక్త మగునుగాని యిట్లు లేదు. త్రాటియందు 

సర్బ్పముపవ లె నారోవింపంబడి ( యున్న ఏ యగణునేసి ధర ములు గహాధ్ధింపంబ 

బడును కాని పరమార్థము లై నష్పూడు చాధింవంబడపు కదా! జీవునివివ 

యమున గలదు8ఖ తోర్టదు (దెభావన) లారోపికము లనుటకు విలు తేదు. 

అవి సర్వుజనులకును సమానములుగనే జనించుచున్నవి కదా! కావున 

నుఖదురిఖాదిధర విము కాత జ్ఞానము జనించుటకే వీలు తేదు.” అనియెద 

వేము ఆది యు క ము కాదు జేవోత్మ త్వాదిభావనలవలెనే యీనుఖత్వ 

దు£ఖతాపుదిభావనలును మిథా్రభూతము లే కావచ్చును. సర్వ ప్రపంచము 

నందును కల వనునింతమా శ్రము వలన "నేవియు పరమార్థములు కావలసి 

నపని లేదు. జేవాము జీవునికం'టు భిన్న మనువిషయము ను ప సీద్దము; 

ఐకాత్మ్యాధికరణమున(చూ ఏ, 3, ౫3, ౫ర) బ్ర బ కటితము. ఇ  ట్రున్నను 

దానిని లోకు లండు నాత్మ్యగా ఛావింపుచున్నాకు; దాసిని ఛేదించు 

నప్పుడు కొట్టినప్పుడు “నన్ను ఛేదించుచున్నారు కొట్టుచున్నారు” అని 

గ్య 
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భావించుదున్నా రు. ఇంత యే కాదు. చేవామునకంశు గూడ 

మిగుల వెలుపల నున్నపుత్రశళ త్వాదులను ౧హాడ నాత్శగా భావింవుచు 

న్నార్యు వారికి పరితాపము గలిగినప్పూడు “నావునన్నున మిగుల బరితా 

పము కలిగినది” యని చెప్పుచున్నారు. బ్లు నుఖక్వదుఃఖత్వాదులను 
గూడ నాత్మ ధర్మములుగా భౌవింపవచ్చును. ఈ బేజోదులపలెనే యవియు 
(నుఖాదులును) ఆత్మకం"కు బొవ్యాములుగానే యున్నట్లు గానవచ్చుచు 

న్నవి కదా! విచారించిన జీవుడు వానిని? జూచువాండే కాని వానితో 
సంబంధము కలవాండు కాయడు. విచారించిన నీనుఖాదులు జీవునకు స్వరూ 
పములు కానేరవు. ఇవి వచ్చుచు బోవుచుండునవిి ఆత్మ యన్ననో నిత్య 
శుద్దబుద్ధము_క్రస్వరూవు(డు అట్టియాయినకు నివి స్వరూపము యెట్లగును? 

“సకరూవములు కాకున్న ధర్మములు కావచ్చును.” అనియెద వే మ 
యదయు సంభవింపదు. ధర్మధర్ష్ములకు నత్యంతభేద ముండదు. అత్యంత 
భిన్నము లగునవియు పరస్పరము ధర్ష్మథరిభావము లొందనేరవు, గోవు 

నకు నశగము ధర్షము కానేరదు కచా! మజియు రెండువదార్భ ములకు 

సంబంధము కావలయు ననిన నది బొత్తుగ నే సంభవింపదనియు ఆసంబం 

ధము పచార్థద్వయమునక ౦కు భీన్న మని గాని యభిన్న మసి గాని 

నిరూవింపంబడుటకు వీలు లే దనియు భిన్న మైనచో దానికి. గూడ బడా 

రములతో నంబంధము గలిగించుటకై మతియొకసంబంధము కావలసి 

వచ్చు ననియు అప్పు డనవస్థాదో మము వచ్చు నసియు నది (యాసంబం 

ధము) పదార్భమాత్రరూవమే యగునేని యవ్వ డది సంబంధరూపయ్ేు 

కాకఖోవు ననియు ఖేదాభేదములు రెండును కల వనిన నది నిరువ మూపు 

ననియు సీకారణమువలన 'బారమార్థికముగ సంబంధ మనునదిలీ యుం 

డుటకు వీలు తే దనియు సంబంధ మంతయు నానోవీర మీ యనింయు 
సిదివజు శే ద్వితీయా ధ్యాయమున (చూ. ౨-౧-౧౯.) నిరూపీంచం 
బడీయున్నది. ' కావున నెట్లును నుఖదురిఖాదులు జీవునికి సంబంధిం 
పవ. భ్రాంతివలన నట్టు తలంచుచున్నా శే కాని నుణతీ యుమియరు 

లేదు. ఇ ట్లగుటచే బావ్యాము అగుజేవోదులయందు గలయాత్మ 
బుద్ధివలె నాత్మీయందు గలనుఖత్వదుఃఖ త్వాదిధావనయు శేవలభాఏంతి మే, 
మజియు నీనుఖదుఃఖాదులు జాగ దవస్థయందు మాత్రమే కలవుగాని 
నుషుప్ల ఫ్టివస్థయందు లేవు. లవి యాత్తధర్హ ములే యగునేని యిప్పుడు 

జో 
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కూడ నుండవలయును కదా! “అప్పు డాత్మయే చేజేమో” యని 

మెదవేమొ వినుము. నిదురించి మేల్కాంచినవాండు నిద్తానుఖమును 

స్మరింపంగలుగుటయీ ఈనివమయమున (నుము_స్రియం దాత్మి కల డను 

విషయమున) నిదర్శనము, ళ్తుతియు “పశ్య నై తీ న్న పశ్యతి” “నుషు 

స్పరవన్థ్ధయందు పూరుషుండు చూచుచునే యున్నను రెండవపదా 

ర్ధము. లేకుండుటనేం. జూచువాందు కాచేరండు” అని యీవిమయ 

మునే నిరాపించుచున్నది. కావున “నిత్యశుద్ధబుద్దము కృన్వభావుం డగు 

పరమేళ్వరుండే నేను” అనుభావనయీ యర్థథా' భావేనగాని, “నేను నుఖిని 

దురిఖని” అనుభావన కాదు. ఇత్తి బ్ర హక భావనయే యవళ స్టముగ(6 గలు 

గవలయును కావున నంతవణికు మవోవాక్యము లావ _ర్తింప;బడవలసినవి 

యే; ప్రతిబంధరహితునకు బ్రహ్లో త్మైక్టుళ్లానము శ్రోవణమాత్రముననే 

కలుగును కావున నీయావ్ఫ త్తి యక్కలి లేదు. ఇంత మేల ? పఏయనుభనవ 

ము పరిపుార్ల ముగ గల వారలు చేయవలసిన కార్యమే లే దని శ్రుతిన్మృతే 

లు చెప్పుచున్నవి. “కిం ప్రజమా కరిప్యా్యా మో య్పాం నో౭_య మా కత్తా 

యం లోకణి “వానకు నీసర్వ ప్రపంచము నాత్మయె మైయుండ పుత్రుల 

గో మనమేమిచేయంగలము”” అను మొదలగు శ్రుతులును “యత్సా ప్త్మ 

రతి “రేవ స్యా దాశ్య్యతృ_ప్త శ్చ మానవః, ఆక్క న్యేవ చ సంతుప్ట _స్తస్యి 

కార్యం న విద్యతే” “వపురుషుండు ఆత్మయంచే ,క్రీడించువాండై. యా 

త్రానుభవమువలననే తృ ప్తుండై సంతుష్షుండై యున్నాండో యట్టివాండు 

వపేయనలసిన కార్య చుదియు 'లేదు” అను మొదలగుస్య్రృతులు సీవిషయ 

మును బోధించుచున్నవి. కావున బూర్వజన్మృవరిపాక ము గలవారికితీప్ప 

తక్కిన వారికి ననుభ వార్భమై యాస త్తి కావలసినది యే. 

“ద ట్రయినను మటియుకదోవము వచ్చును, ఇచ్చట నావ త్తి 

విధింపంబడుచున్నదియా ? లేదా? అది క్రియుయే కావున విధింప 

బడుచున్నది. యసియే యగీకరింపవలయును. అ ట్రంగీకరించిన నప్పు 

డానిథియీే ప్రధాన మగును. పర బ్ర హ్మస్వరూవము భూతార్ధ మగు 

టే నపథాన మగును, ఇ ట్లయిన పర బ్రవ్మవివయకము లగునుపా 

సనలయం దావృ త్తి సంభవింవదు, అదియే వృధాన మగుటచే నుండిన 

నుండవ చ్చును= అేకున్న లేకపోవచ్చును కదా!” అనియదవే మొ వినుము, 

శేదముడే సీయముగచే యీ 
యావ త్తి కొన్నిస్థలముల యందు జేప్పః 
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బడియు వుతీకొన్ని (టియందు నూచింపంబడియు నున్నది యని యిదివ 

ఆకే చెప్పియున్నాము. ఆది మోరన్నట్లు విధియే యగునేని వె నంజెప్పినదో 
పము లన్నియు వచ్చును? పృధానతాత్సర్యమునకు భంగము వచ్చును. 

“న జేవ సోమ్యేద మగ, అనీజ్” అని యారంభించి “త తక మసి” 
యనువాక్యముతో నర్వార్థము నువసంహరించి వేదము “జీవబ్త మో 
కర్టిమునం జే తనకు ఆాత్సర్యము కలదు” అనువివయమును ప్రకటించు 
చున్నది. ఈజీవబ, మైకము. స్వతస్సిద్దమేకాని కల్పితము లేక నాగం 
తుకము కాదు కదా! ఇట్లు స్వతస్సిద్దవిమయమును. గూర్చియే చెప్పూ 
శాస్త్రమునకు. గూడ నది పృథానము కా దనిన నిక నేనసియవముము నిలు 

కడ నొందగలదు, వది దేనికి తొత్సర్యము అది దానికి ప్రథాన మనుట సర్వ 
లోక పృసిద్ద మగువిమయము కదా కావున దీనికి విరుద్దముగా వేద మన్య 

విషయమును వీధింపదు. ఎవ్వండును క_ర్తృనాళమున క్రై కర్మను వీధింపం 
డుగదా. కావున నీయావృ త్తీ విధి కా నీరదు. పరబ్రవానివయమున విధి 
నంభవింపదని యిదివజు కే నిరూపించి యున్నాము. ఇంతయీ గాక నువ 
నిష ద్వాకషముల విధిపరములుగ సాధించినను దోవము వచ్చును. అప్పుడు 

నియుక్తునకు “నేను బృహధాష్టనమునందు నియోగింపంబడితిని బ్ర వ్యా 

మును చెంటెదను”ో అనునిట్టియభిమాననులు కలుగును. వకస్వరూపుం 

డగు బ్ర హామునం దిట్టేభే దబుద్ధి కలుగుట విరుద్దము కడా! కావున “అనవృత్తి 

జరుగ వలయును” అను మొదలగునవి సామాన్యము లగువాచోయు కులే 
కాసి విధులు కావు. కావున పరబ హ్మవివయకము లగునుపాసనలయం 

దును నిరపాయముగ నావృ త్తి సిద్ధించినది. 

౨ ఆతృత పాస నాధికరణము, 

విషయసంశయనంగతులు :=. వూ రాగధికరణమున బ్రహ్మోనుభొవ 
పరస్టంతము శ్రువణాదులు ఆవర్తింపంబడవలయు నని నిర్ణయింపంబడెను, 

దాని నాధారముచేసికొని యుపజీవ్యోపజీవక భా వసంగతితో నిదిధ్యా 
సనప్రకార మిందు విమర్శింపంబడును. “* నిదిధ్యాననకాలమున నా 
బ్రహ్మము సన్వస్వరూవభూతుడుగా ఛ్యానింవబడవలయునా ? లేక 

Ca 
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భీన్ను డుగా. ధ్యానింపంబడవలయునా ” అనునంశయము నివారింప 
బడును. “ అభేద శ్రుతులకు ముఖ్యార్థ ముండుటకు వీలు లేదు” 
అనుపఠు మును ఖండించి 66 అభేద శ్రుతులు నుఖాషర్థ ము లే” యను 

వతీము సిద్ధాంతము చేయంబడును. అభేదశ్రుతులకు ప్రశ్యమౌదుల 
వలన కల దని భావింపంబడుచున్న విరోధము వరిసారింపంబడును. 
విరోధమును పరివారించునది యగుటచే నీయధికరణ మవిరోభా ధ్యాయ 

మునండజే (ద్వితీయాధ్యాయమునం జే) యుండవలసినది మొనను మనో 
నాక్యార్థనిర్దయము నిదిధ్యాసనమునకు సంతరంగము కావున దద్విచార 
సందర్భమున క నీపాదమునందు జేర్చంబడెనుం 

“అంతయు సరియీ "కాని మొట్టమొదట నీనివయమే విచారణ 

యము కాదు. ఆక్రశబ్దమునకు బత్యగాత్త్మ(సర్వసాతీ. యగువై తన్యము) 
యర్థ మనుట సర్వలోక ప్రసిద్ధమై యుండ నాప్రత్యగాత్యయు బ్రహ్మా 

మగీట స్పష్ట్రమైయుండ నీవిచార మేటికి” అనియెవవే మొ వినుము జే 

శరులకు సై క్యము సంభవించునేసి యషూడు గాని యాత్మ్మళబ్దమున 

కీముఖ్యార్థము: (ప్రత్యగాత్మ యనునర్థము) గ్రహింపంబడదు. ఇచ్చట 
పూర్వపశీకి నాయభేదము విరుద మనీ యభిప్రాయము. ఇ ట్లయిన వాం 
డాత్ర శ శ్రూర్ధమును గొణముగనే గ్రహించును కదా! శ రీరాదినహితుం 

డగుజీవుందే నుఖత్వదురఖి త్వాదిసం పన్నుండే కదా యాళ బ్దమునకు గొణార్థ 
ము. ఈకొారణ్మమువలన నభేద శ్రుతులయర్థమును స్థాపించుట యోోా విచార 

నువళష్టక_రృవ్యమే యగును. 

వూర్వపతుము:---విచారించిన నుపాసనాకాలమందు పరమేశ 

రుని స్వస్వరూపభూతునింగా గృహించుటకు ఏలు తే దని తోచుచున్నది, 

పర మేళస్చరుండు నిరుణుఃడు కుస్టుడు సర్వపాపరహితుండు,. జరానురణా 

దులు లేనివాండుం జీను డన్న నో గుణసహితు(డు మలిను(డు, పుణష్ట పాప 

సంస కుడు జరామరణసహితుండుం ఇట్టివారికి నై నై క్టమెట్లు సంభవించును? 

ఒకపిధ ముగ. నున్న వొండు మతీయుక విధముగ గ్రహీంపంబడుటకు వ్ 

"లెట్లు కలుగును? కా దని గృహీంచినను అది విరుద్ద 3 మగును. ఈశ్య్వరుండే 

జీవుడి నచో శా న్రుము స్ నుగును. అప్పుడు జీవునిచే బొందంబడు 

టకు తద్భిన్ను( డగునీశ్వరుడు లేడు కదా ! ఇళ్లు జీవుండే యీళ్వరుం 

న్నే 



484 త్రి వానూత్రములు, అ-ళ పాం౧, నూం-కీ, 

'జై నను ప్రయోజనము లేదు, అప్పుడును శౌ స్త్రము నిరర్థక మగును, అప్పు 

డధిశారియే లేడు కడా! శౌ స్త్ర మెవ్వని. గూర్చి యుపచేశించును? ఈ 

కారణమువలన జీవేశషరుల కై "క్యభావన కుదురదు. మజీయు నీవిషయము 

ప్రశ్యతమోదులకు వఏరుద్ధము లోకమున నెచ్చటను విరుద్ధగుణములు “లజ 

లాగ్నా స్టదులకు నై కము గాననచ్చుట లేదు కదా! కావున శాస్త్రము 

నకు వాతియుక విధముగ నర్భమును కల్పింపవలయును, ప్ర ప తిమాడులయందు 

విష్లా్టదులను భావించునట్లు జీవునియం దీశ్వరభావనను భావింపవలయు 

ననుటయే ఇాస్తార్ధ మని నిర్హయింపవలయును, ఇట్లు చెప్పినను ' “త స్త్వ 

నుసి” అనుమొదలగు వాక్యముల కర్ణము సరిపడును కడా! “రజ్ఞువును 

చూచి సర్ప మని భ్రాంతి నొందినవానిని(గూర్చి 'సీయెదుట నున్నపదా 

రము సర్ప మని త్రలంచుచున్నా వ్ర గాని యది సర్పము కాదు త్ర్రాడే 

అని 2 జాప్పినట్లు ఇచ్చటంగూడ 'నియెదుట నున్న పదార్థమును శ్రవ్చునలా 

భావించుచున్నావుకాని యది వపరమేళ్వరుందే యని శాస్త స్రుము చెప్పి 

యుండవచ్చును కదా [౯ అనియెదవేమో యది సరిపడదు దృష్టాంత 

మందు పదార్థ మొక్క_టి యదుట గానవచ్చు చున్న ది సామాన్యము? 

గ్రహింపంబడినది. విశేషమును. గూర్చి విచారణ కలిగినప్పుడు భ్రాంలిచే 

విరుద్ధముగ గ్రహింపంబడినదానిని తొలగించి సత్య మెగునది బోధింపం 

బడెను. డార్భాంరికమునందన్ననో పరమేశ రుడు నిత్యవిజ్ఞానరూపు. డగు 

టచే ప్రత్యముండే యెనను నిర్దుణు: డగుటచే నాయనయందు సామాన్య 

విశేమభావము లేదు. ఈకారణమువలన నచ్చట నిట్టియుప దేశము సంభ 

వింపదు కావున నెట్లును మహోావాక్యములు “మనో బహ్లే ద్యుపానీత” 
cn “ళ్ 

“మనస్సును పరబ్రహ్మా మని యుపాసింపవలయును” అనుముదలగు 

దాకక్టిములనలే. * బ్ర తీకోపాసనను జోధించునవి యే కానలయును, 

ద్ర థ్ పొ=ంం చరా_౩, 

అవతారిక అనిన నట్లు కా దని నిరాపించుచున్నా (డు. 
నా కనన 

జ పతీఠక మనంగా నాధారమూ. ప,తిమవంటిది. డానియం దిషచెవమును ww YU కుం. ఫోవించి యుపానించుట ప్రతీకో సౌనన యన(బడును, 
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౪. ౧ ౩. 

తాత్సర్భము:.ఇ్రట్లు చెప్పుట సరి కాదు. పరమేశ పరుసి న్వన్వ 
రూపఘాతుసనిగజే భాష్టిసకాలమున భావింపవలయును. జాబాలకౌఖవా 
రిత్తై యంగీకరించి యున్నారు. “త్యం వా అవా మసి, భగవో చేవ 
జ వం వి న 99 ¢ కే థి 2_.వాం వై త్వ మసి భగవో చేవ తే” “ఓజేవతా నీవే జీను చేశే నీవు” 
అనువాకము వారియుపనిషత్తునందు. గలదు. ఇకే “ఆవాం బవాసి” 

— ౧౧ క్ టాటాల 
అను మొదలగువాకస్టములచేం దక్కినశాఖవారుకూడ నీవిషవయము నంగీ 
కరింపుచునే యున్నారు, ఇంత యేల వేదాంత వాక్యము లన్ని యును ఈవి 
మయమునే(జీవ బ్ర మైకము చే)భోధింపుచున్నది. *వీవ త అత్తా సర్వాం 
తరః, వవత్ ఆ తా౭౦త ర్యా మష్టమృుతః” “సర్వకోళ ములకు లోపల 

నున్న యాజీవ్రుయే యూ హము, అంత ర్యామియు మో వత.స్వరూపుండు 

నగునా బ్రహ్మమే జీవుడు” అని బృవాదారణశ్ధికోపనివత్యునందును గత 
త్పత్యం స అత్తా త _త్స్వమసి” “ఆజగత్యారణమే సత్యము. అదియే 
యాత అదియే నీవు” అని ఛాందోగ|ోపనివత్తునందును ఈవిషయ మే 

జోధింపం బడియున్నది, కావున నిరి్భివాదముగ నభేదమునే యంగీకరింప 
వలయును, 

““ఈమహాోవాకస్టిములు ప్ర తీకోపాసనను ఉచెప్పునవి కూడ గావచ్చు 
నంటిని కడా!” ఆసియెదవేమొ యది యుక్షము కాదు. అప్పుడు 
వానియస్థము గౌణము కావలసి వచ్చును, ముఖ్యార్థము సంభవించుచుం 
డయా గొణార్థము గ్రహించుట యుక్తము కాదు కడా! మజియు ప్రతీ 
కోపాననను. గూర్చి చెప్పునప్పుడు సామాన్యముగ నావివషయ మొక్క. 
మూజే దెస్పంబడునుగాని *యభ్యాస ముండదు, “మనో బ్ర హా ఆడితో 
బ్రహ” అను 'మొదలగుస్టలములయుం దిక్షు యున్నది కడా! వృత 

మున నన్ననో “ఓచేవతా నీవే నేను నేనే నీవు” అని యభాక్టసము గాన 
వచ్చుచున్నది, ఎచ్చటనై నా న్యాస ముండినచో నందు జెప్పంబడియున్న 
వివయ మధికముగ దృఢ మగు ననుట లోక వ్రసిద్దము. ఇ ట్లుండ నాయర్థ 

# ఆభ్య్యాసనః (ఆ-౧. పాం, నూ లేం “బీ బ్రీ_4క్ చూ 



486 ద్రహానూ త్ర ములు అంరి, పా-౧. సూ-5, 

మును తగ్గించుటకై నను వీలు లేనప్పుడు బొత్తుగచే తొలగించుటకు వీలు 
కలుగునా ? ఈకారణమువలన నఖార్థి సము గలచోట నేయస్ధము మఃఖ్య 

ముగ గానవచ్చుచున్నదో యదియే గృహీంపంబడవలసి యున్నది. ప్రతీ 
కోపాసనను జెప్పుక్రుతికంయె ప్ర నుత శీ శ్రుతికి విరుద్ధదావము కాదు కహా! 
ఇంతమూ త్ర మే కాక శ్ తియందు "ఫేదదృక్టి ల్లు" సిందింవంబుడీ 

యున్నది. “అథ యోవన్యాం జీనతా ముపా En న్టో౭._సా వ 

న్యోఒహ మ సీతం నస స వేదం సర్వం తం వరాజా ద్యోఒను శ్రా తాత్మ నః 

సర్వం వేద” *ోఎవ్వండు తా నుపాసించు జేవతను తనకంకొ నన్వ యనుగా 

భావించునో వాం డజ్జాని, ఎవడు యాప్రపంచమును తనకంక భిన్న 

మునుంగా భావిం: దున్ వొసి నో ప్రపంచము ప ముక్తికి దూరస్థుని జేయును” 
ఆని బృవాదారణ్యకోపనివత్తును “మృత్యో న "మృత్యు మాప్నోతి య 
బ్రహ నా చేవ వళ రితి” “ఎవడు భేద మున్న ట్లు భావించునో వాడు 

మరణమునుండి మరణమును జెందును” అని కతోపనివత్తునందును ఇ స్తే 
నరోస్టపనిమత్తులయందును గూడ భేదనింద కాననచ్చుచున్నది. నుహావా 

కృములయర్థము ప్ర తీకోపాసనయీ యగుజేని యిడి నంభవింపడు కజూ | 
ప్రతీకోపాసనయందు చేనశలకును పృతీకముసకును భేదము పరమార్థ మై 
యుండును కచా |! దానియంజే శు శ్రుతేకి దాత్పరై ముండునేని వాని జం 
నిందించును? కావున నిరర్థకముగ హొణారము నంగీశరింపవల యుటచేతను 
వాక్యములయందును విరోద్ధదాసము గానవచ్చుటచేతను భేదనింద పెల్లుగ 
నుండుటచేతను పృతీకోపాసనపకు మంగీ కారాక ము కాదుః 

మజియు ోజీవేళ పరులగుణములు విరద్ధము లగుటచే వారికి నైక్య 
ము నంభవింపడు' అనోటయు యు. క్రియు “కము కానేరదు. కానవచ్చు 
చున్న దంతయు యథార్థముగానే యుండనలయు ననునియమము శే 
దని పలుమూాణు ఇెప్పియన్నాము. 'కొవున నీజీ వేశ్వరులగుణములును 

భ్రాంతినలన పరస్పరవిరుద్దములుగ నున్నట్లు తోచుచున్నవి యనియు. జెప్ప 
వచ్చునుకచా! శు రికిని యిదియే యభిపాయము కావచ్చును. ఇట్లు కాకు 
న్న యెక్ళమును బోధించుట యెట్లు నంభవించును? “ఇట్లు చెప్పనేల? ప్ర 
తకు ప ప మాణ మన్ని ప్ర పమాణములలోను ముఖ్యము, దా నిన్నాశ్స య 
చియే యః న్న్నృయు పవ ర్రింపవలయును. ఈకారణమువలన వేదమే ఏ యప 

మాణము కావచ్చును. ప్రత్యతసిద్ధ మగునర్థమునకంక వేదార్థము భిన్న 
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ముగ నున్నది కడా!” అసియెదవేమొ యట్టుశాను. వేదము పౌరుపే. 
యము (ఫగుపుబుద్దివి శేష మువలనం గలిగినయూవా) 'కా దని ప్రథమా 
ఛానస్యయమునం జే (చూ. ౧-౧- -3) సిరూపించియు వ్నా ము. ఈకోరణము 

వలన దానియందు వోవము నుద్భావించుటకు నవకాశము లేదు. 

వురువబురకి బ్ర మాద ము కలుగవచ్చును గాని పరమేశ రబుదికి యట్లు 

కలుగదు కదా! వుటీయు నది చెప్పువివయములు ప ప్రత్యయోదులకు ననో 
చగము '". అట్టేవివమయ రు ముల ను చెప్పిన నేగాని శాస్త ము శొస ము కానే, 

( 
రదని వలుమాటు నిరాషీంచియు నున్నాము, చేకారణమునేలన దానికి 

(వేదమునకు స్భయముగ నే వ్రామహాగ్యాము కల దని కేలుచున్న ది. ల ట్ల 

గుటచే వది తాను చేయుపదార్థవిర్థ యమునందు ప్రత్యతుము నెవీతీంప 
నక్కలు లేదు. జేనిని నిర నృయింపవలసినప్పు 3 డి నను ప్ర మూాూణములు చేయ 

వలసిన గార్థములు రెడుమాత్రమే యుండునో, కోన్ని నిర యములయం 
దు నై పరీక్సమును పరెవారించును; మతీకొన్నిటియం దనువాదమును 
మాన మీ యాచరించును. పృకృతేమున వేదార్థ నిర్ణ యవిషయ ములో 
బ్ స్ట్ మూరెంటిళో శొక్క.దానీ నైనను చేయోవలసినపని లేదు. ఇది 

పొరుమేయ మగుటచేతను వేద నుఫొరుపేయ మగుటచేకను జాసియం 

దలి వై పరీశ్యము నిది వరివారింపనేరదు, అందు (వేదమునందు డోవుము 

లుండు ననుశింకయే కలుగుటకు వీబు లే దని మున్నే చశొప్పి యున్నాము, 

ఇంగ ననువాదము వేయవచ్చు ననిన సప్పుడు మాపతుమే స్థిర మగును, 

అను వాదము చేయుట యనంగా సిద్ధు సు యుండుదాని నంగీశరించుటయే 

గదా 1 పచారించిన నిట్టేయను పూదము నకుం గూడ బృత్యతేము సమ 

రము కాదు అందలివిమయములు దానికి గోచరము రోసనవియే కావు 

కదా! కాన్రున నెట్లును వేదము ,బ బ్రక్ళతు ప్ర పమాణము ననుసరించునది 

కాదు. “అగునుగాక సావేద మేదియో యొకవివయము నెట్లో యొకట్లు 

ఛెవ్చినను దాని నశ్లు యంగీకరించినను తద్విమయక మగుజ్ఞానము కలుగు 

టక సనక మూవశ్ధక మే యగును” అనియెద పే మొ అదియు యు 

కవరు సాడు. ఇప్పుడు మేము వేదప్రత్యవముల పరస్పరసంబంధమును 

సార్సి మాొటలాడుచున్నాము గాస్ బ్లానోత్చ  త్తిపృత్యతుములసంజంధ 

మునుంగూర్చి మాటలాడుట లేదు, మటీయు వేదమునకు స్వార్థ నిర్ణ య 

మున బగ్యమా చేతు. తే దని చెవ్వచున్నాము గాని పృత్యతుము ప్ర నూ 
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ణము కా దనుట లేదు. అడి పరమార్థమునం బ్రమాణను "కొ కంన న్ 
వష్టవహారమునం బ్రమాణమే. సర్వ ప్రమాణములు తుదకు "జీ ౬వ యాం కూ 

నిట్టి చే యస శా స్ట్రా వ తారికయందు వివరించియే యుశ్నామువాఎ చమక్ యొ 

ప్రమాణములు వ్యావహారికములే మైనను వానివలనం దత జ్ఞానము 

కలుగవచ్చు ననుట లోక ప్రసిద్ధము. కాలధర్మము లగువ్రా సంతప్పి ద్ర్స 

_త్వొదులను వర్షములవై (అతరములనై ) నారోపించి “నాగ8 న జా 
లం జలం” అని పదముల నుచ్చరించి వానినుండి “వనములో ఇదరప్పుత ము 

సమూూవాము ఉదకము అనునర్భ ములను గ్రహించిన నది వరబజూార్గ 

జ్ఞానమే యగుచున్నదిగాని భ్రాంతి యగుట లేదు కదా! బ్రక్లై కవ తన్హ త ము 

వ్యావహారిక మే మొనను దానినుండి తత్వజ్ఞానము జనింపవచ్చు = ఆనన 
శ్రు గిసిద్ధార్థమును ప్ర తృకుము ాధింవనేరదుు జీవేళ్య్వరజిదయయర్శృన ము 

మిథర్ణి కావచ్చు నమటలో నాక్నేపము లేదు. “న విధా పరః తాన?” 

“నృ జీకపర మె విధిని చెప్పూ వాక్ళ్టమున ననార్టర్థ ముండదు” అనం బహావమొాం 

సాభామ్య్థవాకము ననుసరించి కశ్చరములై  యొక్కవిమ తవం మున 

గూర్చి చెప్పూువాక్టముల నౌపచారికము లనుటయు యు_క్తొ శమము సని 

కాదు. ఉపనివత్తులకు జీవ బృహైక్యమునం బే దాత్పర్య మనూకు౭న ౫కు ము 

పలుమాజు నిరూపింపంబడియే యున్నది, కావున నెట్లును జీవ అయో 
కము కల దనుటయే ప్రామాణికము. 

' $C ష్ ల ఆ త్రాటిని నర మని '్ర్రమిం చిన వానిని గూర్చి “నీయ జంతు నన్న 

పదార్థము సర్పము కాదు త్రాడు” అని బోధించినక్లు యీ, త్తు త వ్గు 
దుఠఖిత్వాదిరూపములత్ో నున్నట్లు కానంబడుచున్న యాతు ఈం ణఖ క్యా 
దులు కలవాడు కొండుః పృక్టతు పరమేశ్వరుడే” యని. జోడు ం-యుచు 

ae శో కక. - 
న్నది. దృష్టాంకనునందు దృష్టినోచర మైనవదార్థమునకు సొకమాాాన్వ శే 
వభావములు కలవనియు దార్థాంతికమునం దవి లేవనియు శుజారలజము 

౬ 

వలన నీదృష్టాంతము విరుద్ధ మనియుం జెప్పుటకు ఏలు లేదు... ఇవచూార 
8 ఠి 

స్థితిలో. బర మేళ్వరుండు సర్వవి శేమసామాన్యరహితుందడే మైనవవప అవి జ్యూ 
వశమున నవి కలవానివలె (సామాన్యవి శేవసహితునివలె) దో యు యు స్నా 
డని నిన్లయింపవచ్చును, ప్రత్యతము వై తనమా శ్రమునూ పంమాంచు 
చున్నది శ్రుతి డానినిర్వి కారత్వమును జూపుచున్నది కదా ? ఇదా _స్తవస్థితి 

లో 
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లో భ్రాంతియే లేదు. జీవత్వమే లేదు. జీవునకు నపూర్వముగా బరమే 
శ్వరత్తేరే ము వచ్చుటయే చేదు. 

ఇ ట్లగుటచేతనే “జీవ బ్రహైక్యము నంగీకరించినచో. బర మేళ్వరుం 
జైనను జీవులై. నను శేశపోవలప్ప వచ్చును. అప్పుడు ఒక వక్మున గంకవ్యు 

పదార్థము తేకపోవుటచేశను ' నుజియొకపకుమున నధిశారి అేకపోవుట 
చేతను శాస్త్రము నిరర్థకము కావలసివచ్చును.” అనుటయు సరిపడదు 

వేదము స్వతంత్ర, ప్రమాణ మని యిదివజ కే నిరూపించి యున్నాము. అది 
పరమేశోర్చర సద్భాపమును చెప్పుచుండ నాతం డెట్లు లేకపోవును? మటజియు 

విచార కాలమునందును మే మాతనియభావము నంగీకరింవము. శ్రుతి పర 
మేకస్టరునకు జీవత్పమును విధించుట లేదు. జీవునకు మాత్రమే జీనత్వ 
మును తొలంగించి పరమేశ్ళరశగిమును చెప్పుచున్నది. ఇ్రట్లగుటచే లేక 
పోయిన జీవుడే లేకపోనలయును గాని పరమేశ్షరుడు కాఃడు. జీవుడు 

లేకవోవచ్చు ననగా జీవధర్మ ము లని జ్రాంతిచేం జూడంబడుచున్న దురిఖి 

త్యాడులే తేకపోవును కాని "యోక్య్టోరగుణము లని చెప్పబడిన యపవాత 

పాప్మతాగ్టదులు లేకపో వని యభిప్రాయము. చైతీన్టము నళించునది 

కాను కళా! ఇళ్లు యధికారి శేకహోవు ననుటయు మాకు నమకము 

కాదు. జ్ఞానము కలుగునంతవటణికు జీనుఃడు నంసారియ య్యే యుండును; 
అంగ వలకు నాత డధికారియ గురు ప్రశ్వమోది ప్రమాణములు నంతవజు శే 

యుండు ననియు నీకారణమువలన వేదప్రామాణన్టమునకు వానివలన భంగ 

ము రా దనియు నిదివజుకే నిరూపించి యున్నాము. క్రుతియు జ్ఞానానంత 

రమున యత్ర, త్వన్య సర్వ మా తై వాభూ త్తే కేన కం పక్వేత్ ” 
'జ్ఞానావస్థయందు సర్వము నాత్ర యే యగునో యప్పు జెవ్వండు టేనిని 
జీనిశోం జూచును” అని ప్రృత్యమాద్యభావమును భోధించుచున్నది, “ల 

ట్లయిన వేదము కూడ నిట్టిదయే యగును కదా!” యనియెదవే మొ, అది 

నా సమ్మ శ్ మే. శు తియు న స్తే చెప్పుచున్నది, “అత్ర పికౌ ఒపితా 

భవతి జేదా అవేదా?” “ఈజ్ఞానావస్థ యందు తండ్రి తండ్రి కాచేరండు. 

వేదములు వేదనులు శానేరవు” అనువాకస్టి సూావీమయవనమన ప్రమా 

రవ 

నరియే “మొట్టమొదట నజ్ఞాన మెన్వనికిం గలిగొను. అట్టు కలిగిన 

ద్రైవ్మూ యముక్క_టియు 'నజ్ఞాన ముక్కిటియు నని పచార్ధగ్వయ మేర్చడు 

186 న 
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చుండ నజై ఏత మెట్లు కుదురును? ” అనియెదవేమొ వినుము, “ఎవం 

డీవ్రశ్నమును చేయుచున్నాండో వానికే యక్షానముి అనుటయీ దీని 

కు_త్రరము. “శుతి ప్రతినానినిం బర మేక్యరు డనియే చెప్పుచున్నది 

కదా !” అనీయెదవే మొ యట్టినిక్చయము కలిగిన నెవ్వనికి నజ్ఞానమే లేదు. 

జ్ఞానిదృష్టికి నందజును జ్ఞానుల్వే అజ్హానద్యక్రీి నందజు నజ్ఞానులే, దృష్తి 

డమే కాని జ్ఞానౌజ్ఞానులకు వా స్తవభేద మేమియు తేదు. “న నిరోధో 

న చోక్చ_త్తిః న వందో న చ శాసనం న ముముకొ న ముక్తి శ్చ ఇ 

'క్వేసాపరమార్థ తా” “ న్రళయము కాని సృష్టి కాని లేదు. ననున్క_రింవం 

దగినవాడు కాని ఆచరింవడగినయాజ్ఞ గాని లేదు. మోచేేచ్చ 

గాని ముక్రిగాని లేదు. ఇదియే పరమాక్థస్థితి” యని మవోశత్తులు చెవ్వూ 

చున్నారు. ఈకారణమువలననే యనిర్వచనీయ మగునవిద్యతో నాత్మ్మకు 

చె ఫతముకూడ నంభవింపదు. కావున జీవబమోక్యము కల దనుటలో 

నావేప మేమియు లేదు. ఈకారణమువలన భ్యానకాలమున బరమేశ్వరు 
నొత్త్యరూవునింగా భావించుటయే యుపానకునకు. గ_ర్హవ్యముం 

క చనననానా ననిన నానానానననో' 

3. పృతికాధికరణము, 

వివయసంశ యములు:=' మనో బ్ర హే త్యుపాసీత నామ 9 

హే త్యుపానీత” అను మొదలగు పృతీకోపాననలనుః గూర్చి ప్రస్తాపవళ 

మున నీయథికరణనున విచారింపంబడును. *అవాం గ్ర పోపాసనలయం 

మవవలెనే వ్రతీకోపాసనలయందుగూడ నొ ప్రతీకముల నాత్మ్యృంగా భావింప 

కలయునా ? లేదా?” అనుసంళీయము నివారింపంబడును. 

సంగతి వూరగ్గవకతుము2==“విచారించిన సర్వో పాననలయందు నా 

శ త్వధార్థనము నే యాచరింపవలయు నని తోచుచున్నది, పర మేళ్వరుఃడు 
నరమార్థస్థితిలో స్వన్వరూపభూతు. డనుశారణమువలనను అడిషతీయుం 
సి శ్రుతులచే జెప్పంబడుచున్నా 6 డనుకారణమునలనను మాత్రమే కడా 

డు అవాంగృహోపాననలయం చాయన నాత్మ భూతునిలూా భావించూ 

ఈ (6న ద్ర హ్యవోజి ' ఆని చేయయిడవలనీన యుపషాసనలు ఆహం, పో 

'నవలరి = 
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చున్నాడు ఇచ్చటగూడ నశ్లే మృ తికావికారము లగుఘటాదులు స్వకా 
రణ మగుమృ త్రికకంశు భిన్నములు కానట్లు బ్రవావివ గ్గ మగునీప్రపం 
చముకూడ బహ్హాభిన్నము కా దనుట యు _క్తిసిద్ద నుగుటచే బ్ర తీకోపాస 

నలయందును ౪ ఆ ప్రతీకముల నాత్మ భూతములనుగా ఛావింపవచ్చోను. జీవా 
భిన్న ము బ్రవాము ; ఫ్ బ్రహోభిన్నములు ప్ర ప తీశములుం ఇట్ల టగుటచే నిందు 

విరోధ మేము కలదు? పరమేశ రరుండును అద్వోతీయుండే కావున తద్భిన్న 

ముగ నేపడార్థము నుండగూడ దనుటయు నిర్వివాదాంళ మే. కోవునం 

బూ ర్వాధికరణమునందువలెనే యిచ్చటను ప్రతీకములయం చాత్ర బుద్ధిని 
క_ర్రవష్టిముగా సిద్ధాంతము చేయవలయును, “ఇట్లు చేయుటవలన సిద్ధాంత 

మునకు బ్ర యోజనమేదు ఆనియుదవేమొ వినుము, ప్రతీక మనునది ప్ర 
పంచములోని భాగము. అది యజ్ఞానులచే బృవ్మాభిన్నముగ భావింపంబడు 
చున్నది కదా! దాని నాత్త్మంగా భొవింపవలయు నని యేతదధికరణసిద్ధాం 
తముచే నేర్పడినం బర మేశ్వరునియద్వితీయత్వము స్థిర పడును. ఆత్మగా భా 
వింపంబడవలయు ననినను బ్రహాముగా భావింపంబడవలయు ననిన నొ 

క్కరియ్ కదా! ఒక్క_ ప్రతీకమును బ్రహామునుగా భావింపనలయు 
నసిన దద్దృష్టాంతముచే సర్టో ప్ర ప పంచమునో. * గాడ బ్రహాత మునుంగా 

భావింపవలయు నని తేలును ౫ కావున నీసిద్ధాంత మే యవళరక [ ర్రవ్యము.” 

ది. పాం సూ-౪. 

అవతారిక:-అని దృష్టాంతసంగతితో వచ్చినపూరపకుమును 
ఖండింవుచున్నా (డు. 

ర్ 

౪౮౨౨ న ప్రతికేన హి స, ౪. ౧,౪. 

తాత్సర్యము:----ఇట్లు చెప్పట యుక్తము కాదు. పూర్వాధికరణ 

మునకును యాయధికరణమునకు (అనంగా ఈరెండధీికరణంముబవిషయ 

ములకు) భేదము కలదు. “అహం బ్ర హస్కి ” అనుమొదలగునవాంగ, 

హోపాననలయందు ఉపాస్య జీవత యగు 'బవ్హాము నవాంకా రాన్సదము 
నుగా (అనలా అవాంశారమునకు. నాధారముగ “నేమ” అని యభిమానిం 

ప(బడవలసినడానినింగాా శుతి వరి ర్రించుచున్నంది. పతీకోపాస నలయం 

దన్ననో మనన్సు మొదలగు ప్రతీకములును బ్రహ్మమునుగా నుపాసీంప. 

కా 
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వలయు ననిమోత్ర, మే చెప్తూచున్నదిగాని యహంకొారాస్పదములనుంగాం 

జెప్పుట లేదు. “ఇట్లు చెప్పకున్నను కొన్ని స్థలములయందు “బ్రహ్మ మవాం 
కారాస్సడము” అని చెప్పబడి యుండుటబేత, నేయేపదార్థములు బ్రహ్మా 
రూపముతో నుపాసింవ(బడవలయునో అవి యన్నియు అహంశా రస 
దములుగానే యుపాసీంవబడవలయు నని తేలును” అనియెనవే మొ, 

యది సంభవింపదు, ఇచ్చట (ప్రతీకోపాసనలయందు) నట్టిక్రుతి పత్యత్ష 
ముగ లేదు అర్థబలమువలన' “సల్పింపంబోయిన నప్పు డాసునుప ప్రభృతి 

ప్రతీకము లాకా శాదిరూవములతో. గూడ ను పాసింపంబడవలసినపే య 

గను. అపియు ్రవ్మావికారములే కదా! అప్పు డుపాసనావిభాగ మే యీర్చ 

డకపోవలసి వచ్చును. ఇది సమ్మతేము కాదు కదా! కావున *యావద్వచ 
నం వాచనికం” “దీని నిట్లు "భావింపనలయును” అని నిధింపంబడినచోట్ల 

నింతనూూ శ్రీ ము చెప్పంబడెనో యంతమా. శ్ మే ౫ గ్రహింపవలయును” 

అనున్యాయము ననుసరించి ఎచ్చట నెట్లు చెప్పబడి యున్నదో అచ్చట 
నశ్లు గ్రహింపవలయును. అవాంగ్రవోోపాసనలయందు బహా మాత 
రూపముగ భావింపంబడ వలయు నసయు+ బ్రతీళో పాసనలయందు అట్లు 

భావింపంబడంగాడ దనియు గృహింపవలయవను, అధికము నూహీంచీన 

నతప్తనంగము వచ్చు నని నిరూపించితిని కదా! 

ఈకారణమువలన నుపాసకులు పృతీకముల నాత్ధగా భావింప 
రాదు, ఉపాసకుడు వేణు; ప్ర పీశములు* వేణు, ఇ ట్లుండ న నీశంటికి నభేద 
మెట్లు కలుగును? మనన్సు మొద లగువానికిని జీవ్రనకు నభేదము కల దను 
ఏవయ మనుభ వనోచరముకాను ; క్రుతిసిద్దంబును కాదు కడా! “మనః 
ప్రభృతులు కూడ బ్రహ్మనికారములే కదా!” యనియదవేమొ. ఇట్లు 
చెప్పిన నతి పృసంగము వచ్చు నని మున్నే వివరించి యున్నాము. ఇంత 
మాత్రమే కాక్ నప్రతీకములును న్వరూపశళూన్యములు కావలసి వచ్చు 
రు. మనన్సు మొదలగునవి బ్ర వ్యావికారములే మైనను వికారస్ట్రరూపము 
నశింపనిది శుద్ద బ్రవారూపములు కానేరవు; కాకున్నంతవణికు నహంకా రా 
స్పదములును కానేరవు. ఇట్లు స్వస్వరూవమే నళించిన నవి ప్రతీకము 
లగుట యెబ్లు ? అనాం గృహాముచే నుపాసింపంబడుట యెట్లు s “స్వస్వ 
రూపము నశింప నక్కట లేదు, అహం గృహోపాననలయందు జీవుడు 

తన్ను బ్రహ్మరూపునీంగా భావించునప్పు డానికి ద్రిహ్మోతృత్వమునే. నభా 
తో 
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వము కలుగుచున్నను అది యెట్లు స్వస్వరాసాథానముకాదో అశు ఇచ్చ 
టను స్వస్వయాపాభావము లేకుండగనే యాఖభావము కలుగవచ్చును. 
జీవుండు జ్ఞానము. కలిగినపిదపం గూడ నవచ్చిన్ను డయ్యే యుండునట్లు 
మనన్సుకూడ బ బ హ్మాముగా భొవింపంబడి లకపహూాంకారముతో గహిం 

_పంబడీనను స్వస్వయాపముతోనే యుండపచ్చును. అచ్చట భానస మా 
త్రమే ప్రయోజక మగును” అనియదవే షొ యదియు ప్ర న్గుకపిషయ 

మున సంభవింపదు. మోవత,.మున నహంకారమునే నుపాసింపంబడవలసి 

) ప్రతీకములా? లేక బవామా ? ప్రతీకము లైనచో వానికి నానళ్య 
కముగో స్వరాపాభావముశలిగ తీరవలయును. వీలయనినవ_..ఉపాసకుం 

డగజీవునకును ప్రతీకములకును భేదము కలదనుట సర్వలోక ప,సిద్ధ్దముం 

అహం కారంబుసో ఆయు సాస్య జేవతలతో (పృతీకములతో) సంబం 

థింపవలయు ననుటయు స్పష్టము. ఈకారణమువలనం గల్పితముగాలగాని 

యథార్థ ముగాం గాని ప్రతీశరూప ముండినచో నచ్చట యాశ్ర్తభావము 

సంభవింపదు, వ్రశ్యమముగ నై నను పరంపరగా న్ నను పరమేశ్వరుని 

యందే కజా యాత్త్యభావము 'యుపనివల్సిర్ధాంకము ననుసరించి సంభ 
వింపవలయును. కానన పతీకన్వరూప మవళ్యోముగ నశించి తీరంవలయునుం 
అహం గ సళోషాసనలవిషయ మన్ననో యిట్టిది కాదు. అచ్చట నుపాస్య 
జేవశయం దవాంకారసంబంధము లేదు. ఉపాస్య'జీవక యుపాసకుని 
కంక భిన్ను (డు కాడు కదా! శ్రాటిని జూచి సర్ప మని భ్రమించీనవాని 

నిఃగూర్చి “ఆది సర్పము కాదు; తాడు” అని చెప్పినట్టు జీవుని జూపి 

కవీండు జీవుడు కౌండు పర ముశ్వరు డే”? అని మా*శ్ర మే యిచ్చట (అహం 
గ్రవోపాసనలయందు) ఇప్పంబడుచున్న దిగాని దుజియేమియు చేదు; 

కావున నాయుపాననలయందు కల్పిత భేవము గలజీవుడుమా త మే స్వస్వ 
రూపము నహంకారముతో నుపాసించును. ఇ ట్రగుటశే నచ్చప స్వరూప 
నాశ మక్కుజ లేదు. ఉపాసకన్వరూపమునకు నుపాస్యస్వరాపమునకును 
భీద'మే లేదు కదా! కావున నవచ్చిన్న త్వ మశ్లే యున్నను స్వరూపా జా 

వము లేకపోయినను జీన బ్రవాము లొక్కటి కావచ్చును. ప్ర ప తీకోపాసన 
లవివయమున నట్టు శాస. అచ్చట నుపాస్య|ోపాసకులు భీన్ను లు. 
ఉపాసకునిన్వరూపను పరబ్రహ్మము ఉపాస్యసరావము మనన్స్ఫుం 

సర్వవిశారములును బ్రవామయము లనుకారణముచే నొప్రతీశమునుః 
- 
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గూడ బ్రవామునుగా గ్రహించిన నప్పుడు వతీకమేలేదు ; ప్రతీకోపా 
ననయే తదు కావున. నిర్జొనాదముగ ప్ర పతీకములయం చాత్ర శృబుద్ద యుంప 
నక్కాజ లేదు, 

“ఇట్లు కాకున్నను పరమేళ్వరుండే యాతేగావ్రన వరమేశ్వర 
దృష్ట్రీతో చేయంబడవలయు ననునప్పూ డాత్మద్భ న్నితోం 'జేయంబడవలయు . 
నని “కల్చింపవచ్చును” అనియెద వేమొ యది సంభవింపదు. ఈపతీకోపా 
సనలు అవాంగ హోపాసనలతో నేశవాక్యములుగ లేవు. భిన్న ప్ర పకరణ 
మున నున్నవి. మజియుం గ్రర్తయు భోక్తయు నుఖియా దుకిఖయు నగు 

వాడే ఈవ్రలీకోపాసనలయందు గర్హగా సిరయింపంబడి యున్నా (డు. 
అవాంగ్రృవోోపాసనలయం దన్ననో సిట్టివాండు కాండు, క ర్భ్భృతాగదిసం 
సారధర్యములు లేనప్పుడే కదా జీవునకు పరమేళ్వరరూప ముప బేశింపంబ 
డుచయన్న ది. ఇ ట్లుండ బ్రతీకోపాసనలయం డుపానకుండుగా వర్మింపంబడిన 
సంసారికి బ, హోతృత్వ మెట్లు కలుగును? ఆతండును ప తీకములవంటివాండే; 
బ్రవ్షావికారము శాకపోయినను తక్కినధర్శ ములలో పృతీక్ము లగుచిత్తా 
దోలతో సమానుండే. ఇ ట్లయిన వానికి బ్రవ్మోత తత్వ మెట్లుకలుగును] అతం 
డును ప్రలీకములును ప్ర ప్ర త్యేకముగ బ్రవ్మారావముతే రై మొన నగుంగాక 
వానికి నె నళ మెట్టు కలుగును? కటక కేయూరములు రెండును ,బ బ్ర కేక 

ముగ నువర్ల రూపము శే మైనను వానికి. బరన్సరభావము నంభపంపదు 
కదా! కారణము (బ్ర వామ) ననుసరించి రెంటికి నైక ప్టమును చెప్పందలం 

చిన నప్పుడు ప్ర పతీకమే యుండదని యిదివటజశే చెన్చీయున్నాము. కావున 
నెట్టను ప్రతీకోపాననలయందు ప్రతీకముల నాత్మగా భావింప నక్కల 

దుః 

66 వృవంచలయ మే యిట్టిభొవనకు ఫల మగును అనుటయు 

యు క్తికూన్య మే. అప్పూడు ఆయుపాసనావాక్యమునందడు “సర్వం ఖ ల్విదం 

బ్ర వా” అనువాక్టమునందువలె ప్రపంచవాచకపదములే గ్రహింపవల 

యును గాని ఒకమనన్సును మాత్ర మే గ్రహించుటకు పేలు చేదు. 

అభిప్రాయ మొక్క_టి యుండ చానిని 'పవరింపకో వృచ్ళ్చన్న ముగ నుంపవలసి 

నంత  యావక్యోకత యేమి? “ప ప్రచ్భన్నము చేయ లేదు మనః బ్రముచే నజా 
తీయ మగుపృ్వపంచము నంతయును గృహింపవలయు ననియీ యావాక్య 
నునకు నుకేశము” అనియెద వేమొ యదియు యు కము కాదు. అప్పూడు 

త 
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యితర్మపతీకోపాసనలు నిరర్హకములు కావలసి వచ్చును. ఒక్క ప్రతీకముచేత 
నే సర్వ ప్ర ప పంచము గృహీంపంబడిన రెండవ ప్ర సీక మేటికి) నుజియు ముఖాస్టీ 
గము సరభ విం చుచుండ గాణార్థమును కృ గహించుటయు. బాడి కాదు 
కదా! కొవున విరా రుద్య్భావిం చినఫలంబును యు క్రీయుక్షము కాదు, 
కావున నెట్లు చూచినను వ్ర తీకములయం చాత్శభావన ముంసందగదు, 

౪ బ్రహదృష్ట్యధిక రణము, 

విషయ సంశ యసంగతులు :--- ఈయధికరణమునందును వూ రాగధి 

కరణవిషయము లగు ప్రతీకోపాసనలనుం గూర్చియే మజియొకవిమంపము 
విచారింపబుడును. ఈకారణమువలన నేకవిషక్వ మే బూ ర్వాధికరణ 
ములో దీనికిం గలసంబంధము. ఇది యు. ైస్తాపవళ ముననీ యాపాదము 

నందు జేర్చంబకెనుం “ఈ ప్రతీకో పాననలయంచు మనన్పు మొదలగువా 

నిని బృహామునులా భావిరపవలయునా ? తేక శ్రుహ్మామును మనస్సు మొద 

లగువానిని7గ భావింపవలయునా? ” అనుసంశయము నిరాకరింపం 

బడును. “హీీనముల నధికదృష్టితో భావింపవలయును గాని యధికముల 
హీనదృష్టీతో నుపాసించుట యు క్షగు కాదు.” అనులోక న్యాయము 

స్థరపరుపంబడును. 

పూర్వపతు.ముోవిచారించిన నీ పృతీకో పాసనలయందు నియమ 
మైనను లేకపోవణయును. పర బ్రహ్మయునందు మనః ప్రభృతిఖావనమైన 

నుండవలయును. వల యనినఃరెండుపదములు సమానవిభ క్రిలోం బ్ర 

యోగింపయిడి యుండుట సొమానాధికరణ్య మనంబడును. ఈప్ర ప్రీకోవా 

సనలయందు “ఆదిణో బ్రహ్మ ప్రాణో బ్రహ్మ విద్యు దృొహ్హా లప యిట్లు 
సామానాధిక రణ్యము కలదు. భిన్నా రమయలను చెప్పపద ములకు సిరక్ష క 

ముగా నేనంబంధము లీక పోయినచో సామానాధికరణన్ల ముండదు. నవు 

అశ్ష్టము అని సామాశాధికరణ్య మెందైైన నుండునా ? కావున నీసానూ 

నాధిక రణ్యామున ర్ ధ్ర చేదయో కొంచెము విచారింపవలసి యున్న ది. 

“కారణకార్యభావమే యాసామానాధికరణస్టమున కర్ణము 'కొవ 

చ్చును అనిన నది యుక్తము కాదు. అప్పుడు వికారములకు స్వరూప 
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నాశము కలుగవలయు నని పూర్వధికరణమున సిదాంతేము చేయంబ 

జెను అట్లు కలిగినచో నప్పుడు ప్రతీకమే యుండ దనియు పతీకోపాస 

నే యుండ దనియు గూడ సూ ర్వాధికరణమునం చే సిద్ధాంతము 

చేయంయుడెను. అఆసిద్ధాంతము ననుసరించి చూచిన నప్పుడు వాక్యము 

బ్రహృపరమే యగును, అ ట్లయిన నుపాసనాధికారమే వాధిత మగును, 

క రృ్పత్యదిగుణములు ౫లనంసారికి బ్ర వోత్తతేషము సంభవింప దనియు 

అవి లేనిశుద్దునకు నుపాసకత్యగీము సంభవింప దనియు మున్నే వీవరింపంబడి 

యున్న ది, మజియు వికారనాళ మనంగా సర్వవికారనాళ మే యగుటచే 

నప్పుడు ఒక్కపదార్థమును మాశ్రమే గ్రహించి దానికి మాత్రమే బ్రహ 

కృక్వ్యమును బోధించుటవలనం బ్ర బయోనన ముండదు, కావున నీసామాొ 
నాధిక రణక్టిమునకు బ్రకృతివిశార భావ మర్థము కాదు, 

అట్లు టగుటచే బ్రా హాణ నో౭గ్నిలీ “ల్రాహ్మణుఃడు అగ్నిహో శ్ర 

మూ అను మొదల గువాక్యములయందువలె స్ప ప్రశీకోపాసనా వాక్యముల 

యందును ఒకదానిని మజియొకవిధముగ భావింపవలయు ననుటయే యభి 

ప్రాయ మగును. అందలిసా మానాధికరణ్య మునకు నిదియే యర్థ మనవలనీ 
వొద్చును, ఇ ట్లయిన నేపదార్థము నేవదార్థముగా ఛావించవలయునో 
యనుసంకయ ముదయించును. ఆవిమయీ మును నిర ర్ధయించుకా స్త్ర 

మేదియు శతేకపోవుటచే నీయుపాసనలయందు నియనుమే లే దని యొక 

సిద్దాంతము స్ఫురించుచున్నది. ఎ ట్లయినను సామానాధికరణక్టిమునకు 
మాత్ర కు భంగము రాదుక దా! సామాన్యదృష్టి నిట్లున్నను కొంచెము 

సరించి “పర బ్రహ్మము చితాదిరూవములతో భావించుట యే యు క 
బి అని | తోచుచున్నది. అట్లు భావించిన వర బృవామే యుపాన్య జీవత 
పగును. అట్లయిన నే గానీ ఫలము సంభ వింపదు రజో! బ్రహ్మమే యన్ని టి 

లోను ప్రధాననునువిషయనుు నిర్బివాద మే కావున బ్రవ్మామునే చీతాదియా 
కములతో భావింపవలయును గాని చిత్వాదులను బ్ర హడాపముతో' ఛావిం 
రాదు. 'హీనము నధిక రూపముతో ఛోవించనలయును గాని యధికమును 

హినరావముతో భావింపరాదు అని లౌకిక నాష్టాయమున్నను అడి యీని 

ర్ల యమును 'బౌధింవచేరదు, బది విచారణాపూర్వకముగ నిర యిం ప*బడిన 
జేదార్థము; అది సామాన్య మగులోక న్యాయము. కావున? బలొబలవిచా 

రమును గావిరచినచవో శ్రుతిచే న్యాయము బౌధింపబడవలయును కాని 
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న్యాయముశచే శ్రుతి "కాదు కీజా |! కావున బ్ర హూమును చితాదిరూపము 

లతో నుపాసింపవలయూు ననుటలో నావే చము లేదు.” 

ఆల, పా-౧. స (ఆరె * 

అవ తారిక': == అని యిట్లు వచ్చినపూర్వపతుమును ఖండింపుచు 

న్నాడు, 

ఆచ ©. | 
౪౮౨. బ్రహదృష్టి, రుతు_గాత్. ౪,౧ నం 

తాత్సర్యము:---ఇట్లు చెప్పుటసరి కాదు. మనన్సు సూర్వుండు 
మొదలగువానియందు బహ్మదృష్టి నుంచుటయే క రవము, బ్రహ్మ మధి 
కుందు; ఆది త్యాదు లల్బులు. . ఇట్లగుటచే నాదిత్యాదులయందు బ బృ వాదృష్టి 

నుంచిన వారల గౌరవించిన ట్లగును, ఇదియే లొకిక న్యాయము, 'హీసులగు 
మంత్రి మొ దలగువారిని రాజదృక్షితో చూచినచో నది లాభకారి 
యగును గాని రాజును మంల్రి సామం తాదిదృష్టులతోంయూచిన దానివలన 

బ్రయోజన ముండదు కదా!రాజా శ్ర యమును కోరిన వారు నుం త్రికడకు య 

జేరి “మూరే ప్రభువులు మవలననే కార్భనిరాష్ట్రవాము కావలయును” 
అని నుతిం-చిన "సప్పుడు ప్ర రొవూజనము కలుగును గాని అల్పుసింగా గణిం 

చిన నట్లు కలుగదు కడా! కావున లోకన్యాయానుసారముగనే యిచ్చట 

సిద్ధాంతము గావింపవలయును, మనన్సు సూర్వ్యుండు మొదలిటవారియం 

దు బృహ్మదృష్టి నుంవవలయున్యు లేకున్న భృత్యుం డని భావింపంబడిన 

రాజు ఫలము '"నొసంగ లేనట్టు వర మేళ్వరు;:డును ఫలము నొనంగ చేరదు; 

ఆభావనవలన దోవము కలుగునట్లు యోా'భౌ వనవలన౧హాడ దోషము 

కలుగును. 

ళక 'త్రుత్యర్భము వుజీయొకవిధముగా నుండ నిట్లు కేవల లోకన్యా 

యము ననోసరరేపజూచుట యుక్తము కాదు శ్రుతికంకె న్యాయము 

బలహీనవంం కదా” అనిమెద వేము యట్లు కాదు, - ఇాస్తార్థము నిర్తీ త్మై 

యున్న సప్పుడు మాత్ర మే లోక న్యాసము ను పరివూర్హ ముగ 6 బరిత్యజంచు 

టకు విలు కలుగును కాని సందిగ్గముగానే యున్న ప్ప డట్లు చేయుటకు 

వీలు లేదు. అప్పూడు లోకన్యాయము కూడ నిర్గ రయ మునకు. నొకయాభా 

రముగా 7_కొనబడవచ్చును కడా! ప్ర న్తూతీ విషయమున ఇాస్త్రార్థము 

18/ 
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నిర్గీకము కాలేదు. వాస్తవస్థితిలో ఫలడాత యగుటచే నన్ని యెడ 
లను పర బ్రహ్మమే వ్ర ధాన మనను శ్ తిబలమువలన గొన్ని కోన్ని 
స్థంములయందుం గర్హాదిపదార్థాంతీరములును ప్రధానము లగు 
చున్నవి, సర్వయజ్ఞ ములయందును ఆయాయజ్ఞముచే నారాధింపంబ 
శన దేవతయ్ ఫలము సొసంగునది యగుటచే జ్ర భాన మైనను ఆయాంకు 
జ ములే (ఫలదాయకములుగాను నసృథానములుగొ. బూర్వమూమాం 
సాశొ(న్ర్రమునందు నిర్ణయింపంబడి యున్నది. జేవత సామాన్యముగ నన్ని 
ఫలముల నొసంగునది యగుటయు వి కేషఫలసిద్ధికిం గర్శయీ కారణ వగు 
టయు నీవిమయమున హేతువులుగ నభివన్లి ంపంబడినవి. కావున నిచ్చట 
గూడ నొక వేళ లోకన్యాయానుసారమున నికృష్లు లగునాదిత్యాదు లే కూడ 
ప్రథానులు కావచ్చు నేమో యనియు దోచుచున్నది. ఫలము నొసంగు 
విషయమును బట్టిచూచిన దాని శెట్లును విరోధము రాదు. పర బ్ర వ్యా 
మును ప్రధానము నంగీకరించిననే కాని ఫలము కలుగ దనుమోట 
లేదు. ఆయనయే స ర్వాధ్యముం డగుటచే ప్రధానుండుగా గై కొనంబడి 
నను లేకున్నను కూడ ఫలము నొసంగవచ్చును. అతిథులను పూజించిన 
శుభ ఫలము కలుగు నని యున్నది కడా! ఆకుభఫలము నొనంగువా శ 
వ్వరు ? అతిథులకు నట్టిసామర్ధ్యము లే దనుట నిర్వివాదాంళము కదా! 
ఈకారణమువలన నయ్యతిథిస కా రణ మువలన సంతుమ్షుండ్రై నసర మేళ 
రండే ఫలము నొసంగు నని ఇెవ్పవలసి యున్నది, బ్రంతమా త్ర మువలన 
నతిభులకు. గల ప్రాధాన్యము నళింపదు కదా | ఇస్తే ఆది త్యాద్యు పాసనల 
కును పరమేళ్వరుండే ఫలదాత కావచ్చును అదిత్యాదులకు ప్రాధాన్యము 
కూడం గలుగవచ్చును, సర్ఫువిధముల వామే ప్రధానము కావలసి యు 

న్నను శా న్ర్రము వైనియావించిన హేతువులనుం బట్టి 6 ద్రివ్యాద్భృవీ శో 
నూర్యాదుల నుపాసించిన నప్పుడు బ్రహ్మను ఫలము నొనంసను” అనియే 
యుపచేశించి యుంశునేమో యని సంళయించుటకు ఏలు కలదు కదా! 
శపాస్య'జేవతలు సూర్యాదులే మైనను ధ్యానకాలమున బుద్ధికి గోచర మ 
3నది (వామే కావున నెట్లుభావించినను *ఫలడాత బి,వాముం” అను 
ద్ధాంతమునకు నాత్నేప ముండదు కజా! ఈవివయము (“యేయుపాసన 
"చరించినను బ్రహమే ఫలము నొసంగును” అనునివ యను) “ఫల 
వత ఉపప ల్తేః 3, 3 9౮౮” అనుస్థలమున సవిమర్శముగా నిర్ణయింపం 
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మగుటచే నిర్గ తయమునన్రై లోకన్య్వాయ మొక ప్రబల హేకువుగా నంగీన్ 

రింపంబడవలసిన దియీ, 

ఇంతీమా త్రమే కాదు. కేవల లోకన్యాయమును పట్షియే కాక 
పూర్వావరనందర్భమును పట్టి శ్రుతివలనలపాడ నీవిమయ మే (ఆదిత్యా 
దులే ,ప,థాను లనువివయమే నిర్తయింపఃబడుటకు పిలు కలదు, “ఆడి 

త ఫ బ్రవ్యో నునో బ్రహ్మి ఇతక్యాద్యుపాననావాక్యములయందు అది. 
తాదిపదములు మొట్టమొదట నున్నవి? ఇ ట్లగుటచే నానికి ముఖ్యార్థ 
మునే గ్రహింపవచ్చును. ముఖ్యము లగువానిని మొట్ట మొదట పయో 
గింతు రనుట లోక వేదసివ ముగున్వాయము కడా! ఇట్లు గ్రహించేన పె 
సిద్ధాంత మే దృఢ మగును, ఇట్లు గృహించుటవలన విరోధ మేమియు కలు 
గదని పూర్వముననే నిరూపించి యున్నాముు ఆయవిరోధమునే సంశయ 
హీతువ్రునుగాం నాడ వర్ణించి యున్నాము, కదా ! కావున నీహేతు 
వు చే నాదితాష్టదిపదములవలన బుద్ధి తదర్ధము లగుబింబాదుల గ్రహించి 
యుండగా? చిమట ఛ్రహ్మపదము వినవచ్చును. అప్రూడు దానికిని ముఖాఫ్ట 

ర్భమునే గృహీంచిన వూర్వభాననకు (ఆదిత్యా దిభా వసకు) బాధ వచ్చును. 

ఇది సంభసింపదు. అప్పుడు మిరు చెపు పాళ్యార్థము కూడం గుదురదు 

కడా! అప్పు డాదిత్య వ లీకమే యుండుట నంభవింప దని మోశే చెప్పి 
యున్నారు. ఈకారణమువలన నౌ బ్ర వవదమునకు గొణార్టమునే యంగీ 
కరింపపలయును. అదియు మణియుకవిధనముగా సంభవింపసరదు. కావున 

నష్ట్రభావన ((బ వాభావన) మాత్రమే యాబృహపదముచే నుద్దేశింపః 
బడి ననవయును. “ప్ర దీవోపానవలయందు ఒకపదార్థమునుమ జియొక 

పదార్థముగ భావింపవలయు ననియే యుప టేశింపంబడి యున్నది” యని 
యిీివిన యము మాలే చెప్పియున్నారు. కావున మొట్టమొదట నుండు 

టనే సూర్వాదులే ప్ర ఛానులు కావచ్చును, 

ఇళ్లు సర్వ వాకర్టములయందును బ్రవాపదము వెంటోఇతిిశబ్దము 

ప్ర యోగింపంటడీ యున్నది, బ్ర షా త్యాటేశః. బ్ర హ్లే త్యుపాసీతే, 

బ్ర 'ప్తాత్యుపా స్తే” “బ్రహ మని యుప దేశింపంబడెను. బ్రవ్మూ మని 

యుపానన చేయవలయును. బ్రహ మని యుపాసనచేయునో” అని ప్రతి 

సలనునందు నాళ బ్బము కలదు. దీని కర్థ మేమి? “(సూర్యుని బ్రవ్మా మని 

బడి యున్నది. కావున పైన వర్ణించినవిధముగా ఇాస్తా)ర్ధము సందిగ 

7 

శ్ 
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యుపాసింవవలయును” అనిన “(సూర్వున్సి బ్ర హామునుంగా భావింపవల 
యును” అని నూత్రమే కదా యర్థము, ఇట్టయిన “ముత్యపుచిప్పను 

వెండి యని తలంచుచున్నాండుో ఆను మొదలగు 'స్టలములయందువలెనే 
యిచ్చట గూడ ాత్సర్యనిర్ణ యము చేయవలసియుండును. ఈవాకళము 
నకు “యెదుటనున్న ది ఆముత్వపుచిప్పయే గాని వెండి కాదు. అయినను 
అముత్వీపుచిప్పను వెండిగాం దలంచుచున్నాండు, వెండి నునన్సునందు 
మాత్రమే భావింపంబడుచున్నది గాని చూడంబడుచున్నది మా త్రము 

ముక్యపుచిప్పయే,” అనుటయే యె ట్లభిస్రాయమో అక్తు పృతీకో 
పాసనావాశకస్యములకు: గూడ లీ నూర్వ్యుండు మాత్రమే యదుట 

నున్నా (డు బ్రహ్మము మనస్సునందు మాత్రమే భావింపంబడుచున్న ది.” 

అనుటయే యభీప్రాయ మగును. ఈపత్ము నంగీకరింపకున్న నిక నా 
యిలిశ బ్బమున కెట్లును స్వార్థకత్వమును కల్పించుటకు వీలు లేదు. బహ్హ 
శబ్లమునకు స్వార్థమును గృహించునెడల సీయితిళ బ్బముత' బొత్తుగనే 
పని లేదు, ఇట్లు గాక “గా వితి మే గవయళి” “* జేను గవయమృగనును 
గో వని చెప్పితిని? అనునిట్టివాకములయందువ లె నితిక బ్రమునకు స్వార్థ 
కత్వమును కల్పించుటకును వీలు లేదు. ఇచ్చట గోళబ్దము గవయవాచ 
కముగా ఛ్రాంతిచే గ్రహింపంబడెను.. ఇచ్చట శ్రుతికి భ్రాంతి యుండదు, 
బ్రవాపదము ఆదిత్యవాచకంబును కాదు కడా! కావ్రన నిర్వివాదముగ 
పై -జెప్సినయర్థమునే (“ప్రతీకమును బ్రవ్మాబుద్ధితో నుపాసింపవలయును” 
అనునర్భ మునే) గ్రహించి తీరవలయును, . 

ఇంత యేల? అచ్చటివాక్య శేవములను విమర్శించిన నీయ ర్థము విస్స 
వ్రముగ లేటపడును, అచ్చట ఆదిత్యాది ప్రతీకముల కర్శవాచక మగుద్వి 
తీయావిభ క్లీతో ఇెప్పి వానిచే యుపాననా క్రియతో సంబంధ మున్నటు 
శ్రుతి తెలియజేయుచున్నది. “నయ వత మేవం విద్యా నాదిత్యం గా 
హూ త్యుపా న యా వాచం ప్రిహో తు పా స్వే, యః సంకల్పం బ్రహ్లే 
త్యుపా స్తే “ఎవ్వడు ఈవిధముగ నెజింగి యాసూర్యుని బ్ర హాబుద్దితో 
నుపాసించునో ఎన్వండు వాక్కును బ్రహ మని యుపాసీంచునో, 
ఎవ్వడు సంకల్పమును బ్రహ్మ మని యుపాసించునో” అనుమొవ 
లగువాక్యము లీవివయమున బమాణములు, శియాసంబంధము 
నత్యతుముగా గలది యగుటచే న దిత్యాది పతీకవాచకవదనమూ 
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హాము బహ్హాపద మునకంకు వ ధానము. ఫలముకూడ నె ట్రయినను పర 

చుళ్వరుస్వలననే కలుగవచ్చు" ననియు నింతమాత్ర మున బర మేశర్తరప్రా 
ధాన్యమును గృహింపవలయు ననునియమము లే దొనియు నిదినజు శే చెప్పీ 
యున్నాము, "సవన నిర్వి వాదముగ సూర్యాదులయందను 2 ణి ,హాదృష్టీనుం 

చుటయీ కర్తవ్యము. ప్రతిమాదులను విస్టా్టడులనుగా భావించునట్టు 
యీనూ ర్యాదులనులహాడ బృవామునుగా భావింపవలయు ననుటయీ 
సిద్ధాంతము. 

వివయ నంళతయములువ-- బ శు హూదృష్ట్యు వాసనలను. గార్గి విభా 

రింపంబడుటవలన నీయధికరణమున = ప్రస్తాపవశమున నంగాశ్రి తోవాసన 

లను(౫హార్చి వీచారింపంబడుచున్న ది “య వ నాసౌ తపల్త ముద్రీథ 

ముపాసీత” “ఎవడు వృకాశించుచున్నా డో వానీని (సూగ్యునిి ఉద్రీథ 

మునుగా నుపాసింపవలయును” అనుమొుదలగు నుపాసనా వాగష్టములు 

శ్రుతులయందు కలవు, వానియందు “నూ ర్యాదుల నుద్రీథాదిదృష్టీతో 

నాహసింపవలయు నని చెవ్పణబుడి యున్నదా? లేక ఉద్దీభాదులను 
సూ ర్యాదిదృన్టీతో నుపాసింపవలయు నని చెప్పబడి యున్న చా ?” అను 
సంళ యము నివారింప(బడును. 

సంగతి వూర్వపతుము ;--ోఇచ్చట రెండువిధములుగం దోచు 
చున్నది. ఒకపశుమున సియమమే యుండణహాడ దని తోచుచున్నది. 
అట్టి నియమమును నిరూపించుశొ స్త్ర మేదియుం గాన రాలేదు. లోక 

న్యాయము ననుసరించి చూత మనినను ఇందు హీనాధికభొావములు గాన 
రాలేదు. శ్రహూదృ షష పాసనలయం దన్ననో పరమేశ రుడు సృష్టిస్థితి 

కాంతి సర్వజ్ఞుడు నగుటచే నాది త్థదులకంకు ను FE 

ముండు కావచ్చును గాసి యిచ్చట నుద్రథాదులుగాని యాదిత్యాదులు 

గాని తక్కినవానికంకై యు త్తమము లగుటకు. గారణ మేవియు లేదు, 

కావున నెట్లును ఇచ్చట న్యూనాధిక భావమును నిర్ణయించుటకు ఏిలు లేదు. 
అదిత్యాదు లుద్దీధాదులుం గూడ బ్ర వ్యావికారములే కావున వానిలో భేద 
మును నిర యించుటకు వీలు లేదు క నడా ! ! 
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వమతీయు వుతీయొకవిధముగ జూచిన నాదిత్యాదులయం దుద్దీ 

థాదిదృష్టి నుంవవలయా నని నియమించుటకు ఏలు కల దనియు దోచు 

చున్న ది, ఉద్దీభాదులు క రాంగము లగుటచే ఫలము నొనంగును, ఆది 

తాఫ్టిదు లటివి శాకపోవుటచే ఫల ప్రజాయకములు కా నేరవు, ఈ'కార 
ణమువలన నుద్దీథాదులు అది త్యాదులకంయె చేమములు, ప్రి ట్రయిన 

నాది త్యాదులయం దుద్రీథాదిదృష్టుల నుంపవలయు ననుట లోకన్యా 

యమువలనం జేలుచున్నది, ఆదిత్యాడదులయం దుద్దీథాది దృష్ష్టుల 
నుంచినచో నప్పు డని న్వన్వరూపమును మాసి కర్హాతకము లగు 
ను; ఫలముల నొసంగును. ల్రిట్లు గాక నుద్దీఖాదులయందు ఆది 

త్యాదదృష్టీ నుంచినచో నవి తమఫలదానళ కీని. గూడ గోల్పో 

వును కదా! కావున నాదిక్యాదులయం'దే యుద్దీథాదిద్భష్టీ నుం 

పవలయు ననుట శ్రుతిసమ్మత్ మై యుండును. ఈవిమయమును శ్రుతియే 
నిరూవీంచుచు. గూడ నున్నది. “కయ మే వ ర్లగ్ని సామి కాని 
బుక్కు. అగ్నిహోత్రము సామము అని ఈూరంభించి యంతమున * 

"జీత జేతస్యా మృ చ్యధ్యూడం సామి “ఈబుక్కుయందు సామము నిల 
చియున్నది' అని చెప్పుచున్నది; బుక్ ళబ్బముచే భూమిని సామళ బ్దముచే 
నన్నినిం గూడ జెప్పూచున్న ది. దీనిని పట్టేచూచిన పృధిన్యగ్ను లయందు 
బుక్సామువృష్టుల నుంవనలయు ననియే శ్రుత్యు ద్దేళ మగునట్లు తోచు 
చున్నది. మంత్రిని రాజుగ భాపింపుమని చప్పినవ్వడే కదా మం ప్రియం 

దు రాజక జ మొపబారిక ముగా బ్రయోగింపంబుడునుం రాజునండు ముం 

త్రిదృవ్టీ నుంవవలయు నన్నచో నది సంభవింపదు కదా! ల్రక్లై యిచ్చట 
గూడ వృథివ్వగ్ను లయందు బుక్సానుశ జ్ఞ బములు పెొపచారికచుగా 

బ్ర యోగింపబడి యుండుటచే బుక్సామదృష్టియే (పృథివ్యగ్ను లయందు) 
వోనియం దుంపంబడవలయు ననుటయీ క్రుత్యు కైక మైనట్లు తోచుచు 
న్నది. మజీయు *లో కేషు పంచవిధం సా మోపానీతి “భోకములయందు 

ఏదువిధము లగుసావుము నుపాసింపవలయును” అనుళ్తు తిచే పృథివ్వాది 

లోకములయం జే *హీంకా రాదిదృన్టీ యుంపంబడవలయాు నని తెలియ 

'జేయంబడుచున్న ది. “ఏత ద్రాయతీం ప్రాణేషు ప్రోతీంి= ఈయుపాసనకు 
గాయ శ్రే, మనివేరు. లది ప్రాణములయరదు (ఇంద్రయ ప్రాణములయందు) 

———————_ 

శ పింశారను పామవేదనూలోని యొకభాగమా, 
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నిలిచి యున్నది అనుశ్రుతిచే సీవినయము స్పష్టముగనే సిరూపింపంబడి 
యున్న ది; స ప్తమిావిభ _్రితోం జెప్పయడియున్న వానికి సంబంధించిన వాని 
యం ణా (ఈోశేషు- అనిన సృథి: బ్యాదిలోకముల యం దే) తక్కీ నవాని నారో 

నీంపవలయు నని స్పవ్షమాః జేయంయబడి యున్న ది. 

మజణీయయుం బూ ఈస్టీధిక రణమునరిదో ప్ర థమనిర్దిష్టము లగుటచే 

నాదిత్యాదులే ప్రధానము లని చెప్పి యున్నారు. ఇచ్చటహాడ న్స 
ఇచిెప్పవలయును, “పృథివి హీంకారణి అని శ్రుతులయందు పృధివ్యాదులే 

మొట్ట ముదట సిస్థోశింపంబడి యున్న ది. ఈశొరణమువలన ౩ నాదిత్యాదుల 

యం'టీ ఉద్దీఖ-దిదృష్టుల నుంపవలయు నని తోచుచున్నది వూ రార్టథి 

కరణ ఇసిద్రాంగమువలెనే యిచ్చటంగూడ సిద్దాంతము గొావింపవలయి ననీ 

తో గుచున్న ది. 2 

దుల, పాం 'సరా-౬, 

అన అెరిక 3 అనిన నీపూర్వ పతుమును ఖండింపుచున్నా (డు, 

౪౮౪. ఆదిత్యాదినుతేయ శ్చాబ్ద ఉపప తే 
౪, ౧ ౬ 

ఉాశ్స్చర్వము: ఇట్లు చెప్పుట యు న్స ము కాదు, క ర్హాంగము 

లగునుద్రిథధాదులయందు సూ ర్వాదిదృమ్షల నుంచుటయే యనళ్యక ర్హవ్య 

పుం ఇచ్చట' పప్పయుడిన యపూర్వవివయ మదియే (ఆదిత్యాదులను 

గూర్చ్బీనపి యే) గదా! మజీయు “య "జీవ విద్యయా కరోతి, *ఏర్యవ 

చత్రేరం భవతి (మాడు కా5- ర౨)౫” అని విద్వ్యాసహిటీముగ నాచరింపం 

బడినకగ స్ు బలాధికష్టము వపెప్పంబడి యున్నది కదా! ఇదియు నాదిత్యా 

దులయం దుద్రీథశాన దృష్టీ నుంపవలసినదవో సరిపడదు ఆన'త్నా దులు 

కర్హ్యయాఫులు శారు. వారు స్వతస్పిద్ధులు- శర్మ ఖైననేశాని యొక్కనిబే 

నాచెరింపంబక కు ననుటకు ఏలు కలుగదు, జి టా చరింపంుడిననే కాని అధి 

గబలను కలిగియుండుట అల్పబలము కలిగియుండుట యనునవి సంభోవిం 

పవు, శావున నేవి కర్త లుగ నున్నవో యేప పరులచే నాచరింపంబడందగి 

యున్నవో అట్లియుద్దీఖాదులే యిచట ప్రధానము లని తోయచున్నది. 
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వానియందు రచింపబడిన యాదిత్యాదిభాపనలు వానిని సంస్కరించి 

బలాధికములను గావించు ననుటయే యు_క్రియు క్రముగం దోచుచున్నది. 

“ఆగునుగాక కర రఫలములకు నాధికష్టమును కలిగించును పాననల 

వివయ మిశ్రేయుండిన నుండవచ్చునుగాని స్వతంత్ర త ముగ ఫలముల నొనంగ 

గలయుపాసనలనుగూర్చ్సి నిర్ణయ మెట్లు? వానియందు కేీవలగసణములు 

నూత్రమే విధింపంబడి యున్నవి కదా!” అనియెద వేమో వినుము, అచ్చట 

గూడి వై సిద్ధాంత మే యాదరణీయము, శేవలగుణను కర ర్యృసంబంధ ము 

'చేక ఫలము 5 నొసంగ(జాలదు కదా! ఈకారణమువలన నెచ్చట నేగుణము 

విధింపంబడినను వదియోయొకకర్మ్మ నాశ్రయించియీ విధింపంబడె ననవలసి 
వచ్చును, సమీపమున చేకర రయ బకించబడకున్న ను ప్రకరణారంభమున 

ను ద్రేళింపంబడినకర్మయే పీసిక గూడ నాశయ మని సిదొంతముచేయవల 
"యును, ఆఫలము కూడ కర ర లకు బలాధీక్యేమును కలిగంచుటచేతనే జనిం 
చునని చెవ్పవలయును. లేకున్న కేవలగుణమునకు ఫలదానసా మర్థరము 
సంభవింప డని 'ెప్పితిమికదా ! మటజియు నేగుణ మెట్లు విధింపంబీకినను 

కర్యాధికారిని గూర్చియే విధింపంబడియున్నది యనుటయు సీసిద్దాంతమును 
దృఢ పజచుచున్నదీ. ఇవి కర్గాంగముల నాళృయించినయుపాననలే కదా! 
కావున యిట్టియు పాసనలయం దన్ని యెడలసు క్ ర్యాంగము లగునుద్రీథా 

దులయం చాదిత్యాదిదృష వులనే యుంపవలయును. 

“ట్లు సిద్ధాంతము చేయుటకు వీలులేదు. వూ రాగధికరణమునందు 

ఆదిత్యాదులక్ం కె జ హాము శ్రే భవుగుటచే లోకన్యాయానుసారముగా 

తద దంప్పీ (బ్ర వూదృష్ట్రీ యాది తాస్టదులయందుంగ _రృవ్య మని నిర్ణ యింపంట 

డెను కాసి యిచట సట్టుశేయుటకు వీలు లేదు. కర్గాంగములక్రును ఆదితా 

దులకును భేదము (న్యూనాధికభావ ము) నెన్ను టకు[గారణ మేదియులేదు, 
అన్నియు బహావికారములే యగుటచే సమానములే కదా!” అనియెద 
శేమోా యద్ యు _కృము కాదు. యిచ్చటం గూడ భేదని వైళమునకు. గార 
ము కలదుం నూర్యాదులు కులరూపులు; కర్థాంగములు క్రి రరూరూప 

ఎమాతట్లసటడే గ ర్యాంగమునకం కు నాదిత్యాడు లధీకు లగుషుకు. కరాం 

పాసనలకు గర లకు? గూడ నాదిత్యాదిలోకప్రా క్తి పియే ఫలము వద్ద ం 

పంటడి యున్న దికదా! యించమా క్ర మేకాక నుద్దీభాదిక రాంగములే దోతీ 
యా+విభ క్రి కిత్రో చెప్పబడి యుపాస నొ క్రియకు కర్మలు 'నుజ్టేశింపంబడి 



ద్రైహ్మానూ జ్రార్థ చంద్రిక = అది త్యాదిమ త్య ధికరణము. ౫ం 505 

యున్నవి. ఇట్టివి ప్రథానము లగు ననుసివయ ము బూ రార్ట్రధికరణమున 

వివరించంబడియే యున్నది. దీనినిబట్టి చూచినను పూర్వసిద్దాంతమే 
సిద పడును, క ర్యాంగములు ప్రధానములై నచే నితరము ల ప్రథానము లగు 

ననుటలో నంకయ మేమి? అ ప్రధానము "లె లై నదత్చ రూప కుతో c రాం 

౫ములెనే యుసాసింపనలయు ో ననుటలో ా కేవ మేమి? ఈకారణము 

వలన నాదిత్భ్ళాదులకు నుద్లీధాదులకును భేదము కలకు ఆభేదముచే నధి 

ర లగునాదిత్యాదులయొక్క్ రూపముతో న్వూనము లగు నుద్దీథా 
దుల నుపాసింపవలయు ననుటయీ సిదాంకే మెనది. 

“కది ధాదిరూపములతో నూర్యాదుల నుపాసించినయెడల వారు 

క ర్థాత్మకులై ఫలము నొనంగుదురు. ఉద్రీథాదుల నాదిత్యాదిదృష్ట ములతో 

నుహాసించిన నాసికర్షృతప్టము నశించుటబే ఫల దానసామర్థ సాము పోవును” 

అనుటయు ఏవారించిన నయు _క్షమే. భానన నె ట్లాచరించినను ఉపాననయీ 

కర్మ కావున నది య్ ఫలము 'నాసంగవచ్చును. అదిత్యాదులకు గర్యాత్య 

కము వచ్చిననేగాని ఫలము కలుగంగూడ దని నియమము లేదు. ట్ట 

థాదులకు గర్యాత తృత్పము పోవుటవలన ఫలము కలుగ డనుటయు తేజు. 

విచారించిన నాదీ తాష్టదిన్వరూపములతో నుపాసించినంతమా త్రమున నుద్దీ 

థాదులకు. గ ర్లాత్మత్వము పో నక్కణి లేదు. ఈభావన (ఆదిత్యోదిభావన) 

యేది యో యుకపోలిక ననుసరించి లాతణికముగ నాచరింపంబడునదెయే 

కొని మజీియొక్కటి కాడు. ఈకారణమువలన “యీోటబ్రహ్హ వహానారి 

యగ్ని”” అనుమొడలగువ్యవవోరములందువలె సిచ్చటకూడ నద్దథాదు 

లకు స్యరూపనాశ ము కలుగ నక్ష్మ_లి లేను, ఆవ్యనహారములయందు 

చురుకుదనము పవిత్రత్వము ముడలగుపోలికల ననుసరించి యగ్ని గా 

భావింపంబడినను బ్ర బవచారికి స్వోరూపనొశ ము కలుగుట లేదు కడా! 

కావున “ఆది త్యాడులయం దుద్దీథ దృష్టీ నుంచిననేకాని ప్ర ూజనము 

లేదు” అని వట్టుపట్టుటకు ఏలు లేదు. 

ఇమే తీపేశ్రస్యా మృ చ్చధ్యూఢం సామ” అనువాక్టమునుగూర్చి 

చేసిన సరయు యు_క్రియు కము కాదు. ఆవాకష్టమున బుక్సామ 

శబ్దములు లాయణికములుగ సృథివ్యగ్న లయందు బ్ర యోగింపంబడి 

యున్నవి. లకు.ణవ్ఫ లి తియు ననియతముగ సేదియో యొక “ముంచుక సంబం 

ధము నొాశ శృయింపవచ్చును. ఇట్టుండ నింతమా త్ర మున “వృథివ్యగ్నుల 

is 
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యందు బుక్సామదృష్టి యుప జేళింపంబజెను” అని సాధించుటకు ఏలు 

లేదు. బు క్సామములయందు పృథివ్యగ్ని దృష్టి నుంపవలయు నని యుప 

శింపదలంచినప్పునుకూడ నీలతీణ ప్రవ ర్రింవవచ్చును. బుక్సామపద 

ములు ప్రసిద్ధము లగుటచేకను అవి స్యోభావికస్థితలో భిన్నములు కాక 
పోయినను ఆధారాభేయభావముతో భిన్న ములుగ వర్ణింపంబడి యుండు 
టచేతను పృథివ్యగ్నులు వానిసమిపమునం బఠింపలుడీ యుండుట చేతను 

“ క్కజుక్సామపదములచే నిచ్చటం జృధివ్యగ్నులే గ్రహింపంబ డెను” 
అని యూహీంపంబడవచ్చును. కావున నింతమాశ్రమున నీవాక్యము 

మౌసిర్ధాంతిమును భంగముచేయనేరదు “విత మేన ర్త గ్ని సామ” 

“ఈభామియే బుక్కు. అగ్నియే సామము” అనువాక్యము మాసిద్ధాం 
తముచే దృఢపజచుచున్న ది, బుక్చానుములయందు పృథివ్యగ్ని దృష్టి 

నుంపవలయు ననియే బోధించుచున్నది. శ్రుతికి నిట్టియుక్రైళము లేకున్న 
-వో “యిది బుక్క” “ఇయం బుేవి అసయే యుండవలసియుండును. 

చుజియు నుపసంహారమునందు “య వవం విద్వా న్సామ గాయతి” 
“ఈవిధముగ నెణింగి యెొవ్వుండు సావోగానము నాచరించునో” యని 

సామ వేదవినయము మాత్ర మే చెప్పబడి యున్నది కాని పృథివ్యాదుల 

విషయమును కాదు. శౌవ్రన నెట్లు చూచినను క'రాంగములయం చే 

యాదిత్యాదిదృష్టి. నుంపవలయు నని ఏ తేలుచున్న ది. 

ఇక్లే “లో శేషు పంచవిధం సామోపానీతి అను వాక్యమును. 
గూర్చినవిషయమునుగూడ నిర్ణయింపవలయును. ఇచ్చట “లో శేషు” అని 
లోకపదము న_ప్పమోవిభ_క్రియం దున్నను దానిని తృతీయావిభ _క్రిలోనిశే 
నూర్పవలయును. లోకబుద్ధితో సామము నుపాసింపవలయు నని యర్ధనిర్ణ 
యమును గావింపనలయును. సామపదము ద్వితీయావిభ_క్రియం దుండు 
చే. నదియే యుపాసన్యాక్రియకుం గర్భ యని లేలుచున్నది; 

 సంవోరమువలనం గూడ నీవీమయమే స్పష్టమగుచున్నది కదా! ఈ 
రణమువలన యీాశ్రు తికి బాధ కలుగకుండుట నై యాస_ప్తమివిభ 

శైనే యేదియో. యుకరీకగా తృతీయావిభ క్తి కిలోనిశే మార్చుకొనుట 
యు _కియు క్ష మగుచున్నది. “గాయత్రం ప్రాణము ” అను నిట్లివాక్ళము 
లనుల గూడ నికే నిల్ల ర్ల యింపనలయును, * “అథ ఖ ల్వము నూదిత్యం 
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స_ప్తవిధం సా మోపానీత” “ఈనూర్య్యని *స ప్రవిధము లగుసామము 
నుగా నుపాసింపవలయును” అని యుభయపదములయందును ద్వితీయా 

విభ_క్రి గలవాకస్థములను గూర్చి విచారించునప్పుడు గూడ నర్థనిర్మ య 

మిక్షు కావింపనలయును. “సను స్తన్య ఖలు సొమ్ను ఉపాసనం సాధు” 

“సాను వేదము నంతయు నుపాసించుట పుణ్యము” అని యుప క్రమమున 

“సామవేడమే యుపాసనా క్రియకుం గర్గ” అని నిర్ణయింపంబడి యున్నది 

కదా! కావున నిర్వివాదముగ క ర్థాంగములయం బే యాదిత్యాదిదృష్టి 

నుంపవలయానుం “పృథివీ. పింకారళి “హింకార మనుసామభాగము 
భూమి” అను నిటెవాక్టిములయర్థమునుC గూడ “హీంకారమునందు 

పృథివీదృష్థి నుంపనలయును” అని యీవిధముగనే నిర్ణయించుకొనవల 

యును. శ్రుతియందు వదప్ర యోగము న్యత్యాసముగ నున్నను నంద 

రము నసోనరించి యర్థనిర్దం యమును గావించుకొోనవలయును. ఈకారణ 

మువలన మానీదాంత మే “దృఢ పడినది; అంగములయం దు ఆదిత్యా దిదృషీ. 

నుంవనలయు ననోటయే యు క్రియు_క్తమైనది, 

౬. ఆసీనాధికరణము, 

విషయ సంశయ నంగతి పూర్వపతము:--పూ ర్వాఫికరణమున 
నంగా శ్రి తో పాసనలు విచారింపంబడీనవి. ఇచ్చట మరల నుపాననా ప్రస్తా 
వనమున నుపాసకునిస్థితి వర్మింపంబడునుం “ఉపాసనలను కూర్చుండి 

వేయవలయునా? లేక నిలుచుండి మొనను పరుండి మొనను చేయవ 

చ్చునా”” అనునంశయను నివారింపంబడును. అంగాశ్ర్ తోపాననలు 
కర్మకు సంబంధించినవి యగుటచే నాకర్శ లెట్టి స్థితియందో విధింపంబడి 

యాన్నవో అట్టి స్థితియం దే విధింపంబడినట్లు సుఖముగ నిర్దయింపంబడువ 

చ్చును. అవరోకసా తాత్యా. రార్థము లగునుపాననలను న్వతస్సిద్ధ మగు 

పదార్థమునకు నంబంధించినవి యగుటచే నచ్చట నవస్థానియనుము సంభ 

* ౧ హింకారమా. ౨ ప్రస్తావమా. 3 ఆది. te ఫదేధడు. వో ప్రుతివోరము. 

౬, ఉపద్రవము. ౭ తన్నిధనము ఆగునివి యేడును సానువేదములోనిఫాగమూలు, 

ఇదియే స ప్రవిధసామమాలు. 
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వింపదు, ఇ ట్లగుటచే నీరెండు తెజుంగులును గాక తక్క నయుపాననలను౬ 

గూర్చి యీవిచారము పృవంర్తించుచున్నది, “నియామక శస్త్ర మేదియు 

తేకపోవుటచే నీవివయమున నెట్టును నిణుమము నంభవింవదు, ఉపాసనలు 

మానసికములు; వానికి ఈ రీరస్థితిభేదనులత్' ౯ బనియేమి? * అనువూర్వుప 

తము ఖండింపంబడుచున్నది. 

౪౮౫. ఆసీనః సంభవాత్ *, ౪. ౧ ౭. 

తాత్ప్చర్వము:---విచారించిన పీసంశయమే కలుగుటకు వీలులేదు. 

ధ్యానము నాచరించుటకు* గూర్చుండుటయే చక్కబనిస్థితి అప్పూడు 

మాత్రమే చిత్తము సర్వవా్టపారముల మాని భ్యేయపదార్థమునందు 
నిశ్చలముగ నీలుచును. నిలువంబడినప్తూడు మనన్ఫునకు 'జీవాధారణా 

కార్భ మొక్కటి యుండుటబే నవ్వుడు _సంపూర్మముగ ధ్యేయ పదార్థము 

నందు నిలుచుటకు వీలులేదు. నిలువంబడినవ్వుడు చేహామును క్రిందం బడ 
కుండ నొకవంక రవ్నీంచుకొనుచునే యుండవలసి వచ్చునుకదా! ఇక పరుం 
డిన నప్పుడు తణతుణమునకును నిధ మనన్చును స్వాధీనము వేసికొనుచు 

లత్యమునరదు నిలువనీయదు. కావున నెట్టును కూర్చుండినవాని'కె ధాష్టన 
ము పోగుగ( గుదురును. 

అీ౮ ౬ Gra చ్చ. ౪, ౧౬ ౮ 

తాత్సరష్టము, --మటీయు “ధ్యాయతి” యను క్రియకు ఒక్కవివ 
యమును మరలమరల నేకాగృచి శ్రముతో స్యరించుటయే యర్థము. 
ఇదియేకచా భ్యాన మనియు నుపానన యనియు నిదిధానన నునియుం 
జెప్పబడుచున్నది. విచారించిన సర్వావయనముల సడలించి నిశ్చే 
మ్రంకై యొక్కవై పుననే దృష్టిని పారించుచు నొకపదార్థమునం బే మన 
న్ఫును సిలిపి యున్న వానినిఃగూర్చి యో ధ్యా్యాయ తీపవముం డై 'రఈోాగింపం 

బడుచున్నది. ఇ ట్లగుటచే నిట్టివాండే ధ్యానమున కర్ష్ముం డని తోంచుచు. 
న్నది, కొంగ నీటియొడ్డున నిశ్చల మై నిక్నేవ్ష మై యున్నప్పుడు దానివి 
యమున “కొంగ ధ్యానము చేయుచున్న ది-బకో భ్యాయతి” అని ధ్యాయ 

తిపదముం బ్రయోగింపంబడుచున్న ది. వవీషయమున నీపదమే ప రోాగిం 
పంబడుచున్నది, విచారించినచో సిట్టిస్థితికి (అవయవాదులు నడలించుట 
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మొదలగుస్థితిక్రి గూర్చుండుటయే యనుకూలము, వానికి నేవిధము లగు 
శ్రమలు నుండవు. కావున నీకారణమువలనంగాడం గూర్చుండియే ధా్టన 
ము నొాచరింపనలయును, 

౪౮౭ అచలత్వేం వా వెక్ష్య, ౪. ౧ ౯, 
తాత్సర్యము:-- మటీయు “*ధ్యాయ తీవ పృథివి “ ఈభూమి 

భ్యానించుచున్న ట్లున్నది” అని శేవలనిళశ్చలత్వమును మాత్రమే యుదే 
నించి శ్రుతియందు ధాసాయతిపదము ప్ర ప యోగిందలబడి యున్నది. దీనినం 

బట్టి విషుర్శిం చినను కళూర్చుండియే యుపాసన చేయవలయు ననుట యేర్ప 
దుచున్న ది, కూర్చుండకున్న సరి యగునిశ్చృలత్వము దొరుకదు కదా! 
శయనాదికాలములయందును. నిశ్చలత్వము సంభవించినను అచ్చట 
చి త్తైకాగ్త సము కుదురదని నిరూవించియున్నాము కడా! 

౪౮ారాం స్మరంతి వ, ౪.౧. ౧౦ 

తొత్చ్సర్యము:---ఇది యంతయును గాక సజ్జనులు ప్రృత్యతముగనే 
జ లో 

యాసనము నుపాసనాంగమునుగా ప్రశంసించుచున్నారు. “కుచా చేశే. 
శ] 59 66 అష వ్రతిషాష్య స్థిర మానన హాత్తనఖి “ఉపాసకు(డు వరిశుద్దస్థలమున తన . 

యాసనమును స్థిరముగ స్థాపించి” యని స్యృతులయందుగూడ నున్నది. 
యోగశతా స్త్రమునందును సింహాసన పద్మాసన. యోాగాసనాదు లగునాసన 

ములు యోగార్థమై యుప'జేశింవయబడి = యున్నవి. కావ్రన నిన్సంశయ 

ముగ నుపాసనలు కళూర్చుండి చేయంబడవలసినవి యే, 

rr నినాద. 

ల ఏకా గ తౌధిక రణము. 

విషయ సంశయ సంగతి పూర్వ :.-ఉపాసనా ప్ర పసాపము ననుసరిం 

చియే యాయథధికరణమున దగగ కాలములనులవార్చి క ఏచారింపంబ కును. 

“త్త పాససల జేయుటకు దిక్కులు ప్ర, ప జేశములు కాలములు నియతములై 

యున్న వా? లేవా” యనసంశయ యము నివారింపంబడును. “వేదమున 
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నన్నిస్థలములయందు నిట్టినియమ ముండుటచే నిచ్చటంగూడ నది యుం 
డవలయును” అనుపూర్యపతీము ని రాకరింపంబడును. 

అ రౌ౯ం య తై కా గ్రతా త శ్రా ఏ లేపాత్, 

భం ౧ ౧౧౭ 

తాత్పర్యము: _ ఈయుపాసనలయం దిట్టినియమ మేమియు లేదు, 
క ర్యాంగోపాసనలకు మాత్రము కర్మసంబంధము లగునియమము లుండును 
గాని తక్కినవానికి లేదు, ' మనన్సునకు "నే చేశమున నేశాలమున నేదళ 
యండు ఏకాగ్ర భావము కుదురునో ఆజేశమునచే యాకాలముననే యాది 
శయం బే యుపానన నాచరింపవచ్చును. కర కాండయందు కొన్నిసల 
ములలో విశేషము వినవచ్చుచున్నడి గాని ధ్ర వావి ద్యావిషయమున నట్లు 
లేదు. 

“ఇట్లు కాదు. సమే శుచా శర్మ రావహ్ని వాలు శావివర్ణి తే శబ్ద 
జలా శ యాదిభిః మనోనుకూలే నతు చక్షువీడణే గుహోనివాతా శ్ర యో 
వృయోజయెత్ * *“సమానమైనదియు పరిళుద్దమైనది యు గులకలఅగ్నియినుక 

_కలకలము తటాకాదులను లేనిదియు మనన్ఫునకు నీంపె నదియు దోమలు 
లేనిదియు నగుప్ర బేశమునందు పరమేశ్పురోపాసన నొచరింపనలయును. 
గువామైన మేలు ఆని యూయుపాసనలకును ేళనియవుము చెప్పంబ 
డియే యున్నది.” అనియెదీవేమొ వినుము. ఇ్రట్లినియును మున్నను వీని 
యందలి విశేషములు నియతములు "కా వసి యావఇవారుకండదు తన 
యభిప్రాయము నెటీంగించెను, ఇకు తియు “మనోనుకూలే” అనుపదముచే 
నీవిమయమునే ప్రకటింపుచున్నది కదా! కావున నెటును యాసిజాంక 
మునకు భంగములేదు. లా ? 

వ కానా 

రా ఆ ప్రా యకౌొధిక రణము, 
విషయ సంళయములు:---ఈపాదమున ప థమాధికరణమునంకు 

రోగపాసనలకును ఆవ్న తికలదు” జ 
KS అఆవ్బి లకలదు ' .అనువిషవయము నొావింపంబ డెను, 

అఆయావృ _త్తీనింగూర్చి కాలనియవమ మాూయధికరణమున విభారింపం 

శ్ 
స 
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బడును. ఆయుపాసనలలో అవూసాతమోత్కారమునుగూర్చి విధింపంబడిన 

యుపాసనలవిషయమున _ నీకాలినియమము విస్పష్టనుయ్య్యే యున్నదిం 
అపరోతసాయో త్కా.రము) కలుగునంతవజుకు వాని సావ ర్రింపవలయు నను 

విషయము తేటవడుచున్న ది. ఫలము కలిగినవీదప మజియొక కార్యమును 
నియోగించుట యు_క్తియు కము కాదు కదా! విచారింవంబోయిన జీన 

బ్రహాక్యము స్వాభావిక మగుటచే నితరకర్ష్యలవలె దానిని నియోగించు 
టకుంగాని జడానియం దధికారనంబంధనునా నియమిం చుటకుంగాని బొత్తు 

గనే వీలు లేదు, కావున ఏనినిషయమును (అపరోతసామోత్కారము 

ఫలముగం  గలయుపొాసనలవివ. యమున) ప న్తుస్తరూపానువాదమును 

చేయవలసినది యీకాని శాన ముంతకంకు నధికమును శేయణేరదు, ఇ ట్లగు 

టచే సీయుపాసనల ఫలోత్స త్రీ కాలమువణుకు నాచరింపవలయు ననుట 
సర్వలోక ప్ర త్యతేము. ఇ ట్లగుటచే నీజాతియందు చేరక నభ్యుదయ మును 
మాత్ర మే కలిగింపగ లయుపాసనలవిషయమునం జే ప్ర న్తుతవిచారము వవ 

శ్రించుచున్నది. ““ఆరమపాసనలు కొంతకాలము మాక, మే యావ రి రిం 
ప(బడవలయునా ? లేక జీవి తొంతమువణకు నివ  ర్రంపబడవలయాునా మ 

యనునంళశయము నివారింపంబడునుం 

సంగతీ వూరప్రపతుములు;--*విచారించిన నీయిపాననలం గొంత 
కౌలము మాత్రమే యావర్తించి విడునవలయు ననుటయే యు _క్తియు క్ర 

ముగ దోచుచున్న దీ. వొ _న్తవస్థితిలో: గర్శలవలె నీయుపాననలుకూడా 
నొక్కమూజే యాచరింపంబడినను శా స్తో దేశము పరిపూర్మమగును. 

అయినను ఉపాసనాళ బమునకు నావృ_తీ తి య్య వుగుటవేం గర ర్శలకును 

పినికిని (ఉపాసనలకును) శేదము కల దను కొరణమున నివి కొన్ని మాటు 

లావ_ర్హింపండవలసీ వచ్చుచున్న £8. రెండునాజు లాన రించినను 

ఇస్రో దేశము ముగియును కావున జీవితాంతమువటుకు పీస్ నావ 
ర్తింపం బని లేను, కొంతకాలము మాత్ర మే యాచరింపంబడి విడువంబడీ 

నను కర్త లు అవూర్వము మూలమున స్వ కాది ఫలముల సొసంగునట్లు 

యీయుషపాసనలును అపూర్వుముమూలముస్ నభివృద్ధి నొసంగవచ్చును. 

కావ్రనం జూ ర్వాధికరణమునందు ది గ్దేళశాలములన్వేగూర్చి విశేవశ్రుతి 

లేకపోవుటచే వానియభావ మే సిద్ధాంత ముచేయ (బడినట్లు యిచ్చటం గడ 
నిశేవశ్రుతి లేకపోవుటచేతను సామాన్యవిధి ననుసరించి చూచిన పెన 

on] 
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నిరూవీంచిన విధముగ యావజ్జీవావృత్తి సిద్ధింపకపోవుటచేతను మాపక 
మున సిక్రాంతము౯ జేయవలయును.* 

ఆ=9ి, సొ=ంం సూ-౧౨. 

అవతారికః:-అని యిట్లు వచ్చినవూర్వపకశుమును ఖండించు 
చున్నాడు. 

ఇ వకు ల 9 గర ౧ త 
౪౯౦. అవబ్రాయణ త్త తాపి హిద్భస్ట ౪.౧.౧౨ 

తాత్సర్యము:---ఇట్లు చెప్పుట సరికాదు, ఉపాసనలు మరణకాలము 
వరకు నావర్తింపంబడవలసినవియే. అంత్యకాలమున జనించిన జ్ఞానము 
మూ త్రమే ఫలదాయక మగును. అపూర్యముమూలమున ఫలము నొసంగం 

గలవి యని చెప్పంబడుకర్శలు కూడ మరణ కాలమున స్వ ధాదిభావనాగూప 

మగుజ్ఞానము నవేతీంచును. “సవిజ్ఞానో భవతి నవిజ్ఞాన మే వాన్వవగ్రామతి 
యచ్చ త్త నే నైవ ప్రాణ మాయారి,., ప్రాణ _న్తేజసా యు కః స 
హోత్మనా యభాసంకల్పితంలోకం నయతి” “మరణ కాలమునందు 
వురుమునకు గ రానుగుణముగ సంకల్పము జనించును. ఆసంకొల్పము 

తోడనే జీవుడు. నిక్షమించును, , ,పుకువునిచి తము మరణకాలమునం 
చేనిని నంకల్పించునో ఆసంకల్పముతో. గూడియే జీవుడు ప్రాణముతో 
నేకీభవించును. ..ప్రాణము సంకల్పసహిత మగుమనన్పుతో. గూడి జీవుని 
సంకళ్ప్సితలోక మునకు. నొనీపోవును” అని శ్రుతి యీవివయమును స్పష్ట 
ముగం జెప్పూచున్న ది. తృణజలూశక (చొప్పతో డేలు) యెదుట నున్న తృణ 
మును గ్రహించి వెనుకటిదానిని విడచునట్లు జీవ్రండును సంకల్పమువే 
రాబోవు చేవామును గృహించియే వెనుకటి బేవామును విడచుననుట 
యు_క్రియుకృముగం గూడ నున్నది, ఇ ట్లగుటచే నుపానకులకుం గూడ 
మరణకాలమున నిట్టినంకల్ప ముండవలయు నని తేలుచున్న ది. ఉపాసన 
యనగా ధా్యానమేయగుటచే నది మజియొకనంకల్పము నవేత్నీంచు ననుట 
యు_కిశూన్యము. ఉపాననయం బే బేవత ధ్యానింపంబకునో ఆజీవతయే 
ఫలరూవముగావున తద్భావనయే కోడా మరణ'కోలమునం గావలసీనది, 
కర్శలకన్ననో తత్స పురూపమునకంకు ఫలస్వరూపము భిన్న మగుటచేత 
వమురణకాలమున పులభానన కరృభావనకం కె భిన్న ము కావచ్చునుగాని 



_ ra 3 బ్రవాన్న్యూక్రార్థచం ద్రిక తదధిగవమూధికరణము గా 51 

యుపాసనోవివయ ముట్టిది కాదు కడా ! కావున మరణకాలమువజుగు 

నుపాసన యావ  రింపంబడవలయుననుట యే సిద్ధాంతము. 

శు తిన స్మ తులను (౩ పతక ముగ నీవివయమును బోధించుచున్నవి. 

IE యావత9.తు రయ మస్తాల్లోకా తె తొ “పురుషుడు ఉపాసనా 
రూససంకల్పముతో గూడియ్ వరలోకమునకుం బోన్రును” అనుమొదలగు 

శుతులును “యం యం వా౭విస్తర నావం త్యజ త్వ న్తే కలేవరమ్ .... 

త్ తీ మే వైతికాసన్తేయ సదా తద్భావభావితః en ప్రయాణకాలే 

నున సాజఒచ తేని “థీయర్టునా! వయేవడార్థమును స న రింపుషో 'జీవామును 

విడూచునో ఆయాభావనచే సంన_రింపంబడీనవాః డగుటవలన సాయాజన్న 

మునే యెతును. మరణ కాలమునందు నిశ్చలమగు నునన్సుతో అనుముద 
ED 

లగు సృృతులును యీావిమయము నే బోధింపుచున్న వి. 

౯. తదధిగమాగధికరణము, 
విషయ సంళయ సంగతులు: ఈయెనిమిదధికరణములతో తృతీ 

యాధాషయాఃయునకు నంబంధించినకొటత ముగిసినది. ఇ్రశమిా౭ంద చతుర్జా 
ఛ్యాయమునకు సంబంధించినఫలనిచారము హేతు పీతువు ద్బావనం* 
డితో నొచరింపంబడును. అం దిడి పథమాధీకరణముగావున దీనికి బూ 

రాగీధికరణాముతో నవాంతరసంగతి "లేదు, మొట్ట మొదట యిచ్చట బ _బవ్యా 
విద్యా ప భావమును ౯౧హార్చి విచారింపయడును. “ బహజ్ఞానమువలనః 

బూర్వు హపములు నశించుటయు ను త్లరపావము లంటకోండుటయు (ఇచ్చ 
ట పాపమసంగా నశుభకర చాత్ర, మే ౫ కా దనియు బంధ హేతువు లగుటచేం 
బుణ్బాక్ ర లుగూాడ నాళబ్దముప దప్పంబడె ననియు గ్ హూంపవల 
యును ననుఫలము కలుగునా ? లేదా ?” యనునంళయ ము నివారింప 
బడును, 

పూర్వ వతు ముఃోఎట్లు చూచినను కర్మలకు వినాశము కలుగుటకు 
వీల లేదు. వేదమునేం గర్భ ఫలార్థమె నిఫింపంబడెను, ఫలము నొసంగ 
కయే యది నశించు నేని యెనాళ మాకసిక మగును, శ్రుతియు కాధిత్ర 
వేగును. ఫలార్భ మగదానికి భోగానంకరమున. గాని నాశము సంభవిం 

189 క్ 
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వదు కదా! 'నాభు కం తీయ తే కర్త “ఫలానుభవములేక కోర నళిం 

పదు” అని నృ్మృతియు మోమీ.ంపుచున] ది. “ఇట్టయినను ప్రాయళ్చి త్రవిధి 

నిరర్ల్రకము కావలసి వచ్చును”, అనియెదటేమొ యదియు సంభ 

వించేదు. “గ్నవాము దహింపంబడెనేని యాగ్భహోధికారి తశోమవతిష్టి 

వాచరింపవలయును అనునట్లు కారణాంతరమునుబట్టి యుకానొకయధి 

కారికి పాయళ్చి త్త త్త మనుకర్మ విధిం పలుడియుండన చ్చును. ఇంతమాఇత్ర, 

మున 'ప్రాయక్చి శ్ర తము కర్మ  కయకర నగు నని నిర్ధారణ చేయ వీలు 

లేదు. ఈప్రాయళ్సి శే శవిధి ఫలవర నునుటకు హేతు వేదియును 

లేదు కడా! సల్లు కాదు తౌమవతీవ్టీ మొడలగువానివివయమునకు ను 

ప్రాయశ్చి త్ర తవివయ మునకును భేదము. కలదు. అచ్చట గృహాదాహోదులు 

ముగినెను కావున వానినింహార్చి మజుల నేమియు. జేయుటకు పేలు వేళ 

పోవుటచే నధికారి మాత్రమే యుద్దేశింపంబడెను గృహాడావానిమి త్ర 

మును బట్టి మాత్ర మే యాకక్ష, వీధింపంబడెను. ' ప్రాయళ్చి శ్తీ తవివయ 

మట్లు కాదు; పాపము కోల దనునిమి శ్ర త్రమువలన మాత్ర మే యది విధిం 

పంబడీయుండు ననుటకు వీలు లేదు. ఆపాపమును నశిరవం చేసినను నథిం 

పంజేయవచ్చును కదా! కావున నీవిధి ఫలార్థ వె మెనదియే కావలయును” 

అసియెద వే మొ యప్పటికిని యాదృష్టోంతమువలన మోకు బ యోజ 
నము కలుగదు. అది (ప్రాయళ్చి త్రము) ) దోమసన్ని ధానమునం బథపంబడి 
యున్నది కాని బవ్మాజ్ఞాన మట్లు లేదు. కర్మలను గూర్చి ప్రసంగించిన 
వీదప దతయార్లముగ పిధింపణబడీ యుండలేదు, * బవాజ్ఞానమువలన 
ము_క్రి కలుగును.’ అని ము _కృష్టర్థముగ మాత్రమే యద విధింపంబడెను. 
ము జ్ యనంగాం గర్శతుయ మని యర్థము ్ షాప్వుట యు_క్రియు కము 
కాకు కదా! కావున * బ్రవ్వాజ్ఞానము వలన కర్శశుయము కలుగ నక్క 

దుం 

'ఇ ట్లయిన నెప్పటికిని కర్మఫులములనే యనుభవించవలసివద్భుటచే 
మోతు మే 'నంభవింప జేమొ” అసీయెదవేమొ యటు కాదు. బవావే త్ర 
యగువాండు సర్వకర్శ వాళ మగునంతవజుకు నొక గిబేవామునంప్తే యుండి 
యంతమునకు ము _క్లిని జెందవచ్చును. కర రలు అనేకవిరుదఫలణుల 
నొనంగపనవి యనినను యోగళ దే పృథివాస్టకాశాదులయందు బవాు 
విధము లగుదేహముల గల్నించి వానితో గర ర్యృఫలమును నిక్మేషముగ 

బ్ో 
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ననుభవించి పిదప ము _క్లిని జెందవచ్చును. ఇట్టిసామర్థ రము యోగులకు 

కలదు కడా! కావున నెట్టును ద్ర హజ్ఞాన మునలన కరో క్షయము కలుగ 

నక్కఆు లేదు, కర ర,తయమును? సూర్చీ చెప్పుళ్సు తు తాపచారికములు 
గావచ్చును.” 

5 థి పొంగి, 'సరొ-౧9. 

అవ తారిక;.అని యిట్లువచ్చినవూర ఏపకుమును ఖండింపు 

చున్నాడు. 

౪౯౧. తేదధిగమ ఊఉ త్రరపూర్వాఘయో రళ్లైస 

ఏినాళౌ తద్వ వ్రపదేశాల్. ౪౩ ౧౫౧౩. 

తాత్సర్యము;-==ఈపూర్వ పతుము యాక్తమైనది కాదు, బ్రహ్మా 
జ్ఞానము కలిగినతతణమే కర్శశతుంయము. కలుగును. జ్ఞా నోదయమునకుం 

బూరస్టమునం జేయంబడినకర్శలన్నియు నాళము నొందును; జీవన్తుక్త 
దశయందు జ్షానో త్రరకాలముస నాచరింపబడుకర లు సాధకుని నంట 

కుండును, పేద మిము చెప్పచున్నది. “యథా వుమ్మ_రఫలాళ ఆపో న ల్లి 

వ్యంత ఏవ మేవం విది పొవం కర్శన్లి పు చే” * తామరయాక్రును “స 
రంటనట్లు ఈ చ వ్యాజ్ఞానముకలవానిని బొధాకు వగుకర్ష్య యంటదు,.” 

అని జ్ఞానో త్రరశాలమునం గలుగుక ర్మాసంనర్క-మును క్రై శ్రి వరి రి ంవుచున్న ది. 

కర్ర ద్య ఢేరీ శాతూల నున్నా ఏ ప్రోతం వృదూయే క వం హోన్య స్వే 

పాప్మానః ప్రదూయం తే” “గద్దిపరకం సాని దూదిగాని యగ్నియందు 
వై వంబడిన యెట్లు గ్రహింపండునో అక్ర బ్రహాజ్ఞానికి సర్వపావము 
లును జ్ఞానాగ్ని చే దపాంవంబడును” అని "వార్వకర, నాళ మునుఃగూడ 

ప్రతిపాదించుచున్న ది. “భిద్య కే వాదయ గ్రంధి చ్చిద్యం తే నర్వసంళ 
యాః , తీయం కేచాస్ట కరాణీ తసి 0 దృ సే శ రావే” “ఆప రాత్సరుండు 

సామౌత్కరింపంబడగానే వ్యాదయ గంధి ఏేడ్తిపోవును. సంశయము లన్ని 

యు తెగిపోవును. నీకర్శ్మలన్నియా నశించును” అను మొదలగుననేక శ్రుతు 
లు సామాన్యముగ నీవిషయములను బోధించుచున్న వి. 

“ఫలము నొసంగక కర్త కీణించు ననిన గర్మలకు ఫలదానసా 
మ స Cw 19 
మర నము నభినర్మించుశొ స్ర్రము నిరర్థక మగును అనుయు క్రీియు సమం 

ప 
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జసము కాదు. మేము కర్ళకు ఫలదానసామగ్థ కిము లే దని చెప్పుట 
లేదు. డానికి ఫలదానసామర్థ్య మవశష్టముగ గలదు. అయినను అది 
వి ద్యాదిరూపము లగుకారణో:ంతరములబే పతిబంధితిపంబడు నని మూ 
త్రమే ఇప్పుచున్నా ముం శా స్ర్రంబున్కు కర ne ఫలము నొనంగగల ఏను 

సింతమా త్రము బోధించుచున్న వే గాని యాసా వార్థ స్టమునకు ప్రతిబంధ 
మెద్దియు నా అనువివషయనును బోదించుట తేద ఒకా మునకు 

నర్థద్వయమును కల్పించిన వాకష్టఫదము కలుగును కడా! ఈకారణమున 

లన్ “ నాళ కం వీయ తే క్ర్శ ” అనుస స ఫ్ఫతికిని యిడదియీ యర్థము వతి 

బంధము శేవియు లేకున్న కర్త “ఫలముల , సోసంగగలదు కొని హ్వటిరెపక 

ప్పుడు లే దనుటయీ సిద్దించును. ఇట్లు కాక కరకు నాళ మే లేకపోయి 
నచో ప్రాయశ్చిశ్తాదివిధులు సిరర్ధకము లగును, శరం పాప్మానం త్రగతి, 

తరతి బ్ర హూవాత్యాం యో2.ళషమేధేన యజతేయ ఉ కై న మేవం వేదం” 
“ప్రయన్చి త్తమువలన సర్వసాపము నత్క్ర్రమించును. “ఎవ్వైయ అశేస్టమే 

ధయాగమును చేయునో వాండు బ్ర హ్మవాత్యను నళింపం జేసిషొనునుల 

అని శ్రుతియందు స్రాయశ్సి త్త్రపభావము స్లయముగసి శొప్పలబడీ 
యున్నది. మజీయు నివి (ప్రాయళ్ళ్చి_త్తములు) దోవసన్ని భానమున బఠిం 
వ(బడి యుండుటచే వానిని నివ రింపఃజేయుననీ కావ. చ్చును ఇట్లు వ పత్రము. 

ఫలము సంభనించునుండ నప పశ్యత ఫలము కల్సించుట యు కము కాదు; 

కేవల మధికారినిం గూర్చియే ౩ యావిధి చెప్పుచున్న ది యనుట యు క్రియయు క 
ము కాదు. పూర్వపతీమునం బే మిరు దీనినంగీక రించి యుస్నారు కావున 
ప్రాయళ్చి త్ర తములచే: గర్శలు సశిందుననుట సెద్దించినది. ఇ ట్లొక దాని 

వలన నొళము కలుగుననుట యు_క్షియుక్త మైనవో నుణీయొగ దాని వలన 

మాత్ర వు _శ్రులకలుగ రాదు? ఈకారణ: మువలన “నొభు కం” ఇత్యాది 

స్మృతులు ప్ర పతిబంధములేని క్రర ర్యలనుయహార్చి ఇప్పునవియే " "కావలయును. 

శ్రుతం లట్టివే య సె యిదివజశే స సిరూపింఛి యున్నాము, 

“ ప్రాయశ్చి త్రీ త్రములనలె విదష్టలు దోవవినాకో దేశములో విధింపం 
బడలేదు” ఈ అనువిషయ 'మొక్కటిమాత్రము సచారణేయ మై యున్న ది. 
దీనివలనంగాడ మావతుమునకు వచ్చూవిరోధ మేఏింయు లేము. సగుణ 
విద్యలు నూత్రము దోవతయార్థ్గమి కూడ విధింపంబడియే యిన్ని. 
వానిని వర్తి రించునప్పుడు వాక్య శేనసు యండి పొపనివృ_త్రీయు నై శ్వర్య 

థీ 

చ్ 
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వ్రా_ప్తియుల ౫హాడ వర్ష్మింపంబడి యున్నవి. ఆవర్ష నమును బట్టి “పాపని 
వృత్తి వూరగికముగా నె నై శ్వర్య ప్రాప్తి కలుగును” అని నిర రయింపంబకు 
చున్నది. ఇంక నిర్లుణవిదర్టిలయం దట్లినిధిగానరాకున్న ను బా వానిస్వభానమును 
పిమర్శిం బాను క్ల కే 'జేలుగున్నది, సాధకుం అనసవాంకు ఆ వకు (నిర్దుణవిద 

యంద తనను అక రృగాను అభో కృగాను భొపించును గావ్రుకంగక్ష్న నవ 
శోకిగలు నఠింయున ప్ - కావలయును. క ర్షృత్వభో క్ష క్ ప్రనీప్రములు శేకెన్న 
గర తెక్క_డీపి ? జ్జానో దయ మైనపిదప గ రృ ృత్యాభినూనమే లేకవోవ్రట చే 

టికర్ళలు వాని నంటవ్వు, పరులు జేయుకర ర్మలు తనము భౌధింపన ఎంపన 

సిని చౌధింపవు. జ్ఞానోదయము కాక పోవుటచే ౫డః చెశకక్యల నా వాచరించు 
నష్టూషు. మాత్ర దు భాంతినలనం X ర ర్రఫృతాష్టభిమాన మున్నని జ్ఞా వోటు య 

మోన బడవ నది పోవటడే వోకర్త లకునో పై ఫలడానసామర్థ ఫ్టైము నవభవంపను. 
వానే త్త తీ యగుహాొడు తా  నొకప్పుడు కరగా నున్న ట్లును ఒకప్పు డా 

_రృృషస్పమున్సు విశచనట్టును తలంవండ-. ఎప్పటి!ీని అనః శా పయన. 
నమ్ చ చునరె. నను విప్ప వస త్కా బలమున నై నను తామ శుద్తుండ 

నిత్యుండసియు కర్షృతాస్ట్రదులు లేనివాండనియు భ్రాంతి చేతమాక్ర మ యిట్లు 
తలుచు ననియు తెలిసికొనును. ఈకార ఇఅమువలన అక్జాస ననముయ 

మున నున్నక_ర్హతేగేము సొ శ్ర యించి యున్నుకి ర్శలు జ్ఞానకాలమున ఫల 
ము నొ నంగ నేరపు. త్రాట్ సజాచి నర్చ మని ౬ యజ్ఞాన రమే తలం సమాయు 
షన కలిగనభ యను వడంకు పముదలగునపి రజ్జుయథార్థజ్ఞానసము కలిగిన 

వీదప వాసిపులను నోసంగగబబా? సంస్కారవిశేషమువలనే గొంత కాలము 

వణకు నమువర్హించినను స్వాయముగ నే నళించిపోవుచున్న వీకదా! క్లే కర్మ 
లును నంస్కా_ రవళమువలన 'చేవాపాతమునజకు ననువ ర్తించినను సిర్షూలే 
ముల నళించిపోవునుం 

క్ర న్హానుభవమునకుంటిదవ మోతము కలుగవచ్చు నంటిని కదా!” 
అనియెవ వేపం యది సంభవింపదు. మూత మసనం గర్శలు నశించవల 
సిన దయ్ లేకున్న గర లకు నంత మెక్కడిది ? జన్య క్ చుమేనం కాని చిర 

కాలానున రి యగు నేకజేహమునం గాని వాని నన సభవింపః ననిన 
నంత మే యుండదు. అనుభ పించునప్తుడు కూడం బురువుండు WN 

కర్మల నాచరించుచునే యుండును కడా! ల్ల ట్రయిన ముగింపు కలుగుట 

యట్లు? ఆూగళ క్రిచే ననేక బేవాములం గల్పించి ముందు సరష్ట్రఫలముల 
టు 
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నొక్క_మాజే యనుభవింపవచ్చు ననిన నది సాధ్యము కాదు, ప్రతికర్య 
కును ఫలాభిముఖ్యము కలుగుటకు. గొంతకాలము కావలయాను. అన్ని 

కర్శలు నొకమాటే యాచరింపంబడినవి యగు ననుటకును వీలు లేదు, 
ఇ ట్లుండ న నేకయుగముల కాల నునుభవింపందగిన$ రల నొక్కనమూు జను 

భవించుట యెట్లు? కావునం గ క్రానుభవమునకుం బిదప మోతు.ము కలుగ 

వచ్చు ననుట సంభవింవదు. కాన్రవ నవళష్టముగ సర్వక ర్త లును నఠింప 

వలసినదియే. 

“ట్లు చెన్సనేల అనేకకర లున్నను మోతఫలము నొసంగు 

కర్మ డాని “కొనంగినవీద వచే తక్షి నవి తమఫలముల నొనంగవచ్చును.” 

ఆని నేయదవేమొ యది యుక్తము కాదు, అప్పుడు మోతుమునకు ననిశ్య్ట 

త్వంబును అపరోతు తంబును నచ్చును, ద్రివిరెండును సంభవింపవు, మోయ 
వానునది న్వర్హాదులవలె కర్మచే సాధింపందగినది కాదు. అడి బ్రహ్మన్న 
రూపమే యని యిదివరకే పలుమాజు చెప్పియున్నాము,. బ్రహ్మము 
నిత్ట నునియా వివరించియున్నా ము. కార్యము కానిది యనిక్యము కాదు 

కదా ! కావున మోతుుము నొనగంజూలు కర్త మయొక్కటి యుండదను 

టయీ సంభవింపదు. ఇక్ 6 దదడనంతరమున నుఖిదుదఖఫలములు వమజిల 

కలుగుననుట మేటిమాట ? ఇక యాను _కిజ్ఞానఫలమని చెప్పంబడుట 

వలన స్వర్రాదులవలె నప్రత్వతము కాయగూడదు. కర రృఫలము లైనచో 
మొట్ట మొదట కర్ణ యు బిదప నపూరగంబును విదప స స్వక్షాదిఫలముల 

నని యిట్లు కలుగుచుండుట'ే నప్రత్యతము లగును. జ్ఞానఫల మన్ననో 
యట్టిది కాదు, తెలివి కలిగినచో దానికి నెదుట నున్న పచార్షము గోచర 
మగుటయే ఫలము కాని అపూర్వ వుగునది జసించుట కాదు కదా! 
కావున నిచ్చటం గూడ శ్రేయమగు బ్రహ్మన్వరూపమే ము_క్తిగాని వేజొ 
క్క్టి కాదు, అది స్వతస్పిద్ధ మే మెయుండి భ్రంఠివలన "దూరస్ట్రముగ 

భావింపంబడుచుండీ జ్ఞానముబే య థార్థస్థికితో గ్ర గహింపంబడు చున్నది యే 
కాని వేటు కాదు, అట్లు జానఫలము ప పశ్యత. ముగుట లోళ వనసీద్దమై 

యుండ డానికి బరోతుత్వ మును కల్పించుట యుక్తము కాదు  కోవున 
నిర్వివాదముగ ము క్లిదశ యండు సర్వకర్శ లును నశింవవల యు ననుటయీ 

సిద్ధాంతము. 



బ్రవ్హానూశ్రార్థ చంద్రిక - ఇతరాసంశ్లేపాధికరణముం ర. 619 
ళ్ 

౧౦. ఇత రాసంశ్లేపాధికరణము, 
విషయ సంగతి సంక య ములు; =ఎపూ ర్వాధికరణమునందు పాప 

నును గూర్చి విచారింపంబడెను, బంధ హేశుత్వసామ్యుముచే పుణ్యము 

గూడ నాపాపళ బ్బముచే గృహీంవంబడవలయు నని యచ్చట వరి ౦పంబడీ 

యున్నను పుణ్యళబ్దము పృశ్యవ ముగ లేకపోవుటచే దానివిమయమునందు 

యాయధథికరణమునం బూరగ్టీనాష్టయ మతిబేశింపంబడుచున్నది. “అశకొ 

శ్రీయ మగుటచే నధర్హము జ్ఞానమునకు నిరున్షము కావచ్చునుగాని ధర్మ 

మెట్లు కాయగూడము” అనుసంశయము నిరాకరింపబడును. ఆతిచేళ 

మగుటచే నీయధికరణమునకుం బూ ర్వాధికరణముతో బ్ర క్వేకనంగతి య 
క్క లేదు. 

వూర్వ్యపతు ము:--గఎట్లును పావమువలె పుణిమునళించుననుటకు 

వీలు బేదుం అది శా, స్రువిహితము, దర్శవూర్షమాసాదులకువలె దానికిని 

జ్ఞానమునకును వీకోధ ముండలహాడదు. పాపము కానకోధాదులవలన 

కలుగును ; ధర్మము ఇాస్రువిహిత మై జనించును, ఈరెండును సమానము 

"లే. సమానముగ నళింపవలసినవియు యగునేని యాహో బవుళాయాససా 

ధ్వ్యము లగుధర్మముల నాచరించుటవలన బ్ర యోజన మేమి? నుజీయు 

వేదము పాపనాశమునుంగూర్చియే విశేవముగ జెన్పియున్నది. ఒకానొక 

చోట వుణ్యనాశము[ గూర్చికూడ చెప్పినట్టు తోచినను చాని నీకారణము 

వలన మతీయుకవిధముగ నూత్రమే సమన్వయింపవలయును గాని య 

థా శ్రుతముగ సిర్భయింపరాదు. ఒక దానిని నిపే.ధించిన రెండవదాని నం 

గ్కరించిన క్షు నిర్హయింపవలయును కడా ! చేవదత్తుండు కుడికంటితోం జూ 

డంగలండు, అనిన యెడమకంటితోం. జూడలేండనియే కదా యర్థము. కా 

వున నెట్టును పుణ్యమునకు ఏినాళ ముగా సి సంనర్ల రాహీత్యముగాని సం 

భవింపదు. దానిని మాశ్ర మనుభవించియే తీరవలయును.” 

ది. ® పాం, సూ-ా౪. 

అవకతారిక3అనిన నట్లు కా దని సిద్ధాంతము జేయుచున్నా డుం 
ఇ 



భ్ బం యా బృహనూ త్రములు, ఆ-రి పాగ నూ-గ౧కం 

భక, ఇతర న్యా Ey మస ం-ఛోసకి 

పాలేతు, ౪. ౧. ౧౪. 

తాత్సరక్ణిము3-- ఇట్టు తలంచుట యుక్తము కొడు, పాొపమున 

అనే పుణష్టములగహాడ నవశేర్ణిము నశించును; అసంసరమునుం గూడ జెం 

దును. దాసిఫలముం గూడ జ్ఞానఫలమునకంకె భిన్న మగుటచే నితర్ణి మగు 

జ్ఞానపులమాచే శ నది సివర్హింపంబడవచ్చును, అట్టు నివ గింపంబడకుస్న్న 

నవశ్యముగ శ్రశ్చల మునుభవింపంబడవలయుటచేశను అ కున వం కిక 

ప్రతిబంధము కలుగును “ావునను జ్ఞానముచే బుణ్యముంగూడ నవళ్యము 

సశింపంజేయంబడవలసీనదియే. “ఉభే ఉహౌ వెవ వతే తరతొ * శవా 
వేత్త యగవాండు వుణ్యాపాపముల రెంటి నతిక్రమించును” అని శ్రుతియు 
నీవిమయనును ప్రకటించుచున్న ది. తేగినయువవ త్తి యుండ శ్రుతికి నౌప 
చారికార్థమును లేక నన్వార్థము కల్పించుట యుక్తము కాదు. తరించు 
నను క్రియ శాటియం చును సమానముగ పవ ర్రించుచుండ నొకటి నశించు 

ననియు శెండవది ఫలము నొనంగు (శ్రీణించు) ననియు జెప్పుట యు క 
యుక్త మగునా? కావున నిర్టిబాదముగ పాపముతోంబాటు పుణ్యము 
కూడ నళించున్ను ఆనంనగ్గమును గూడ నుండును. 

మజణీయు నజ్జ్ఞానము అదృష్టము లిపనపూ'ర్వాదులమూల మున. 

భావమును నళింపం చేయుట లేదు, అ ట్లయినచో నాకాొర ణము లద్భ వ్ర ములు 

గావున వానీకి: బుణమును నళింప: బేయాసామర్థ నము కలదో? లేవో?ంయిని 

సంశయించుటకు వీ లుండున్వు వదియోాయుకవిధవా వుణఖ్లనాతళ ము తే 

దస్ వాదించుటకును వీ లుండును గాని యిచ్చట నట్లు లేదు, బ్ర హజ్ఞానము 
వలన “నేను కర్తను గాను భో క్తను గాను ఎప్పటికిసి నిర్వికారుండను” అను 
నిశ్చయము జసించును. ది వత్యతేముం ఇట్లే ప్రళ్యతునిళృయము 

వలన _గర్తాదిరహిత మై నిర్మూలమై కర్భము నశించును, ఇది 
వశేస్టి్ మగుటచే దీనిని గూర్చి సంశయ మింత మైనను కలుగుటకు వీలు 

లేదు. కర్త్రాదిరాహత్యమువలన నిర్హూల మగుట పుణ్యమునకుం గూడ 
సమానమేయగుటచే నదిసూ త్ర మేల నళింపకుండవలయును? "కావున నిర 
వాదముగం చావముతో “బాటు పుణ్యము. గూడ నశించి తీరవల యును. 
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ఇాన్ర్రమునందు విధింపంబడియున్నవి యనునంతమా త్రమున నన్నింటికిని 
విరోధము చేకుండవలసినవని లేదు, అన్ని యు బ బ్రశ్యతములే మై యెనను ఆగ్ని 

ప్రత్యయము జలప్రుత్యతుమును బాధించుచునే యున్నది కదా! శ్రి 
ప్రత్వతుుము రజక ప వత్యతు మును బాధించుచునే యున్నది కదా! శ్రుతియు 

గకీయం'ే చాన్యక రాణి” అని యవిశేషముగ నర్వకర్శ్మలకును పై కార 
గఇముపలననే కయమును 'చెప్పూచున్నది. 

మణీయు బుణ్భాఫలము నాశాదియు క్ర మైనది; మోతు మట్టిది 

కాదు. ఈకారణమువలనం౧హాడ ము క్తునకు. బుణ్యఫలానుభవము కలుగు 

ననొటకు ఏలు తేదు. వానికి వానియం దిచ్చయే జనింపదు కదా! కావున 
బుణ్య్ట మునకు గూడ పాపముతోంబాటు నాశ మవళ్య ముండవలయును. 
సాపళ బ్బ మొక్కటియే ,ప ప్ర యోగింపంబడియున్నస్థలమునందును పుణ్యము 

నువలశీణముచే గ్రహింపవలయును, వత్యవముగాం గూడ శు తియందు 

పుణ్య పాపములను బోధించుట. పొపళబ్దము ప యోగింపంబడికూడ 

నున్నది, “న నుకృతం న దుష్కృతం సశ పాప్తానో2.తో నివ రంతే” 

“వుణ్యముగాని పాపముగాని యీనర్వదోవములును (పాష్మలును) యా 
పరమేశ్వరు నంటవు” అనుస్థలమునం బుణ్యపాపముల రెంటిని ప్ర స్తాపించి 
యుపనంహోరమున కేవలపాపళబ్దమే పృయోగింపంబడి యున్నది క 
కావున నిర్వివాద ముగ. బాపమునో హడ బుగ్యాంబును నశించును, 

అసంసర్భ మును కూడ నొందును, 

ఇటు పుణ్యపాపములు రెండును నశించిపోవుటచేత వానిఫలము 

లను జ్ఞాని యనుభవింప నక్క_జి లేదు, జ్ఞానో _త్తరకాలమున 'జీవాపాత 

మువజిక్తు సంస్కారవళ మున నవి యనుద '్రించినను తామరాకునకు జల 

ముతోవలె వానికీ వానితో సంబంధ ముండదు. కావున మరణము కలుగం 

గనే వానికి (బ్రహ్మవే_త్తకు) వి చేవాశై వల్యము కలుగును. అంతవజకు 

సంసారమున నున్నను కుమ్మరపురుగు బురదలో నున్నను దాని నంటక యీ 

నంచరించునట్టు అతండును దాని (సంసారము) నంటకయీ సంచరించు 
చుండును. 'సన్యసించినవానినియార్చి ప్ర, త్యేకముగం జెప్ప నక్కి లేద్గు 

కడా! “తస్య తావ చేవ చిరం అనుమొదలగు శ్రుతియ్య నీపిచేహ్లాశై వ్ల 

ల్వమునుః గూర్చియీ చెప్పుచున్నది. 
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శతా అనారబ్దాధిక రణము. 

వివయ నంశయ నంగతులు:---గడచిన శెండధికరణములయందును 

జ్ఞానమువలన కర్మలు నశించు నని చెప్పబడి యున్న ది. వానినింగూర్చి 

యిచ్చట యొకవి కేవము చర్చింపంబడును కావున నీయధికరణమునకు 

బూ ర్వాధికరణములత్ 6 గలసంబంధము వకవిమయత్త సంబంధము 

“కర్శలు నశించు ననిన ఫలోనుఖము లైనవియు గానివియుం గూడ 

నొక్కపెట్టున నళించునా? లేక కొన్నిమాత్రమే నళించునా” యను 
సంశయ మిందు నివారింపంబడును. ఫలోన్తుఖములు కానికర్య్యలు 

మాత్రమే నించునని సిద్ధాంతము చేయబడును. 

వూర్వః“విచారించినచేో నన్నికర్త్యలు నొక్క పెట్టుననే నళింప 
వలయు నని తోచుచున్నది. బ్ర హృజ్ఞానము క రృృకర్యాదిభావనను నశింప 
జేయును. దానివలన నిర్హూలములై కర్భలు చెడిపోవును, ఇట్లుండ నేకర్శ 
లైన నేమి? కరక రలు లేకున్న నన్నియు' జెడునవియే కదా! ఇ ట్రయి 

నను కుమ్సరవానిచక్రమువలె సంస్కార శేవమువలన నశించినబిదపంగూడ 
కొంతకాలము కర్శ యనువర్తించును. త్రిప్పుటను విడచినను వేగము 
వలన నాచకృను కొంతనేపు తిరుగుచునే యుండునట్లు యీకర్ష్యృలును 
న్వ కారణ మగునజ్ఞానము నళించినను కొంతకాలము ప్రవర్రించుచునే యుం 
డును అనియెద వేమొ యిది సంభవింపదు. పదార్థ మైనచో నిట్టినంస్కారం 
బును అనువృ త్రియు సంభవించును గాని మోమతమున గర్భ పదార్థమే 
కాదు కదా! సర్వము మాయాకల్పిత మగుటవే నయథార్థమే కచా! 9 
ట్లయిన నింక సంస్కార మెక్కడిది? దానివలనం గలుగు నని చెవ్పంబడినయ 
నువృ త్తి యెక్కడిది? * త్రాటిని. జూచి నర్పమని భ్రోమించినప్పుడు కలిగిన 
భయకంపాదులు భ్రాంతి నివృ త్తియైనబిదవంహాడ నుండునట్లు యీకర్శయు 
నజ్జానకల్చ్సిత మైన నుండవచ్చును అనియెదవేమొ యిదియు యు కము 
కానేరదు. అచ్చట నర్వ మసత్యమైనను తజ్జానము నత్యము.ఇచ్చట నన్ననో 

క 
కర్చలతో'"బొటు వానికి? గారణ మగునవిద్యయు ననత్యమే కా ! 
ఇ ట్లుండ నీరెంటికిని పోలిక గలుగుటయెటు ? “ఇ టయిన “తస్య తావ జేన 

ప్ యా 

చిరంి అనుశ్రు తికి విరోధము వచ్చును” అనియెదవేమొ అటును నంళ 
ళం a యింవం బని లేదు. ఆశ్రుతి మెకముయొక్మ. శీశ్రుతనుం గూర్చి చెవ్వా 

త 
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చున్న దియే గాని శరీర పాతమువజుకు నవధిని చెప్పూటలేదు. నేను భుజించు 
టకు స్నానము చేయుటయే యాలస్యము అనిన “నేను లీభ్రుముగ భుజిం 
తును” అని మాత్రమే యర్థముకాన స్నానము చేయునంతవణుకు భుజింపను 

'అని యర్థము కాదు కడా! “అట్టియర్థమునుకూడ సీవాక్ళమువలన 
గృహింపవచ్చును అనియెదవేమొ అ ట్లయినను మామతమునకు విరో 
ధము రాదు, ఒక వాక్ళమునకు 'రెండర్థములం జెప్పిన వాకష్ట భేదము కలు 

గును కదా! కావున నళించిన నన్నికర్మ లును నశింపవలయును, లేకున్న 
నొక్క టియు నశింపంగూడదుం” 

వ. ఠి పాం, సరా-౧౫. 

అనకౌరిక అనిన సమాధానము చెప్పుచున్నాడు, 

౪౯౩. అనార బ్రకార్య ఏవ తు పూర్వ తదవథేః, 

Se ౧ ౧౫౭ 

తాత్సర్యము:---ఇట్లు సంశయింపం బని లేదు, ఏకర్శలు పూర్వజ 

న ములయందును జ్ఞానోక్స త్తి తీవజికు+ బ్ర, న్తుకజన్మ మునందును నంపాదింసప 

బడి ఫలోనుఖములు కాకయున్న వో ఆకర లుమా త్రమే నశించును 

గాని యితరకర్మలు నళింపవ్రు అవి ఫలము సంగ 'నౌరంభించి జూతి 

స్వభావము మొదలగువానితో € గూడినయీ జేహమును గల్పించి తక్కిన 

కర్శలకంకు బలవంథేములై యున్నవి కడా! ఇట్లగుటచే సర్వ ప్రపం దవి 

రోధి యయ్యూను , బ్రహ్మజ్ఞానము వానిని (ప్రారబ్దకర, లను) చాధింపనేరదు, 

బాధించు ననిన లోకానుభవమునకు విరోధము వచ్చును, మనువు హీర 

కాగ ర్భుండు ఆబదలగుముహోానుభావులు దివ్ఫుజ్ఞానసంపన్ను లయ్యును 

జీవించి వ్వవహారముల నాచరించుచు బహాువివేనుఖదుకిఖముల ననుభ 

ఫఏంచుచు నున్నారు. కడా! అది సంభవింపకపోవలసి వచ్చును. జ్ఞానము 

సరపక రల నళింప( జేయు నేని యప్పుడు బ్రతుకుట శే హేతువు "శేకపో 

వుటచే బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మానభనము కలిగిన వేం చే మృతినొందవలసినవాం 

డగునుకదా ! జ్రది ప్రత్యత విరుద్దము. ఆహీరణ్యగర్భాదులకు బ్ర; బ్రహ్మా 

జ్ఞానము లే దనుట సావాసమాత్ర మగును కదా! కావున నెట్టును సక 
ఇ న 

న్న తె 
ఇ 
శ 
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ననుసరించియే సర్వము నంగీకరింపవల యును. ప్రారబ్దకర్మకు నాళము తే 

దనవలయును. “తస్య తావదేవ చిరం” అనుకు తియు  శజ్రీవాపాతము 

వణుకు జ్ఞాని క ర్థానుభవము నాచరించుచునే యారడవలయును” అని మా 

ల్రమే చెప్పుచున్నది. ము _కశీన్రుత బూరర్పిమున నే ఇప్పంబడియుండ దాని 

ననువాదము వేయుచు నీక్టుతి "క్టబాపాతానధిని మాత్రమే నిదీంచుచు 

న్నది గావున నెట్టునో వాళష్టభేదము కలుగదు. ఈ'కార సము వలన నియత 

ముగ పారబక_ి మాత్ర, ము నళింపదు; నిర్తూల మైనను జీవి తాంతీము 

వణకు ననువ క్రిం పచుచువే యుండును. 

“బిట్లు 3 చెన్పీన నెట్లు సరిపడును? “నేను క_ర్గను కాదు అనుజ్ఞానము 

సర్వకర్యలను నిర్గూలము చేయుచు న్వరాపాభావము నొందింపుచు 

నుండ కొన్ని మాత్ర, మెట్లు మిగిలియాండును. అగ్ని సంస్పర్శ్భ నమౌాన 

ముగ నుండగా కొనోవి త్త శ్రనములు కాలి మజీకొన్ని కాలకుండా ననుట 

యెట్లు సంభవించును.” అనియెదవేమొ వినుము, శరీరమునకు ప్రారబ్ధ 

కర్త “లే కారణము కావున వాని నొ శోయింపక నాతిత్వజ్ఞానము కూడ నగలు 

గుటకు వీలు జేదు, ఆశ్ర యించిన యెడల కుమ్మరసారెవలె దిరుగుచున్న 

ప్రారబ్దము నంసా_రవశ మునలన తనఫలము ముగీయుసంతీవటికు దిరుగు 

చుక యుండ దాని 'కేడియు సాటంకము కలిగింపజాలడు. ఆపారబము 

వా _స్తవస్థితిలో ౫ నసక్యమే యె యెనను ప్రవంచాదులవలె వ్యానవశనక సత్య 

మె యున్న్ది. అన్ని యెడలను వా్టపోరికసత్యములే కదా వ్యవహార 

సాధనము లగుచున్నవి. కుమ్మరసారెయు నీజాతిలో చేరినదియే కడా! 
కావున నది సత్య మనియు ప్రౌరబ్జ మసత్వ్య మనియు నీకారణమున దాని 

నిచ్చట దృష్టాంతముగయ చేగూడ దనియు జెప్ప్వుట నిరుద్దము, -ఈకార 
రమువలన జ్ఞానోదయ మైనపిదప పం సూడ ప్రారబ్దము ఫలము నొసంగు 

చుండును. బు హ్మజ్ఞానము దానికి చౌధక మే మనను కొంత కాలమువజుకు 

నవిరెండు నన్ఫ|ోన్యానువ ర్లు రులై యుండును. ఇట్టెద్భ ప్టాంతములు లోకమున 

గలవు, రజ్జుసర్ప భ్రాంతి తోలంగినవిదపంూాడ సర్ప భావనవలనం గలిగినభ 

యకంపాదులు కొంతకాలమువజుకు నుండును, అవా మొక్కటితప్ప 

తక్కినవి యన్నియు వ్యావహారిక సత్యము లేయగుటడే సేర్పజ్రానమువలెనే 
చూయయు య థార్థము కావచ్చు నని మున్నే నూశచించి యున్నాము, 

కావున లో కమున విరోధుల పరస్ప రానువృ త్రీ యత్యల్పకాలము మా త్ర 
ఎ 



అ ట్రైహ్మానూ తార్థచం ద్రి, దిక్ = అగ్ని హో త్రాద్యధికరణ ము, ౧౨ 525 

మే కానంబడినను మనము ప కృతవినయమున వేదానుసారముగ నధికతర 
మునుననువృ త్తి నంగీకరింపపచు, ను. కావున నెట్లును ప్రారబ్దమునకు 
తుయము లేదు. జ్ఞానమనునది పరనూార్థనత్య మే ర యెనను అది న కుముగ 

భ్ యకంపాదులను కలిగింపశేరదు శాఫ్పున నది సర్పవిమయక నుగువిశేవు 

జ్ఞానమే యననలయును. అది యాపాధికము గావున నుపాధి లేకున్న 
యాండ టు. కోవున సర్పము నళించినను జ్ఞాన ముండవ చ్చు ననుట నంభ 

వింపదు. కావున నెట్లును బ్ర వ్యాజ్ఞాన మున్నను ప్రా ప్రారబ్దకర్యము కూడ 
నళింపకుండనచ్చును. 

ఇంత యేల వీవివయ మున వివాదమే యిక్కజు లేదు. దబ వాజ్ఞా 

నంబునుూ ప్రారబ్ద నువ త్తి తియు ననునవి జ్ఞానియొక ,- హవృాదయమునకు వరా 

త్రమే గోచర ముగువివోయములు, ఇట్ట హనిని లారి మన మేమి వఏచారిం 

వలను. జ్ఞానులచర్య లతిదుస్తాయములు, శ్రుతిస స్తతులయందును జ్ఞ జాన 

సిద్దులను గూర్చి చెవ్రూనప్పు డే చెప్పబడియున్నది. కావున శ్రుత్యను 

సొారముగం ద్రారబ్దకర్యలు నళింప వనియీ సిద్దాంతము. చేయవలసి 

యున్నది. 

౧౨. అగ్ని బా త్రాద్యధిక రణము. 

సంగతి;---"*ఇదివజుకు (పదియవ యధికరణమునందు) పాపమువలెనే 

పుణ్యము గూడ జూనమువే నఠించూ ననియు అనంసనర్లమును గూడ నొందు 

ననియయు జెప్ప బడి యున్నది. అది సర్వకర్య లను గార్చినవిషయ మే 

మైయుండవలయును. కావున మోవేచ్చగలవాండు నిత్యకర్మలం గూడ 

నాచరింపంాడదు.” అనునాశే పమునకు సమాధానముగ నీయధికరణ 

వూారంభింపంబడెను, కావున దీనికి వర్యవయధీకరణముతో నాతేపసంబం 
ధభము కలదు, ముశీయు. బూర్యాధికరణవు-నందు ప్రారబ్బకర్శ లు ౫ాక్ర 

త్రక్కి.న వన్నియు జ్ఞానముచే నళించు నని సామానస్టిముగం జెప్పంబడి 
యున్నది, కది నిత్యవై సి త్రిక ములకుః గూడ సంబంగించునేషూూా యను 

నాకే పమునకు సమాధానముగ నీయధికరణ మూరంభింపంబడెను. కావున 
దీనికి బూర్వాధికరణముతోం గూడ నావ్మేపసంబంధము కలదు. 
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విషయ సంళయము:---ళం దగ్నివోత్రాది నిత్యకర్మలనుగూ 
ర్చియు శాన్టాద్వినై మి_త్తిళకర్మలనుగూర్చియు విచారరపబడును. “అవి 
ముముతువునకు. గ ర్లవ్యనులా? కావా” యనునంళయిను నివారింప 
బడును, క_ర్రవ్ఫములే యని సిద్దాంతము జేయ బడును, 

వూరవకు ము:= ఆలోచించిన మోవ్నేచ్చ గలవాండు తీదర్ధమె 
వ్రయత్నీంచువాఃడు నిక్యనై మి త్తికకరముల నాచరింవ నక్కొజ లేదు, 
అవియు సర్వపుణ్యములతోంయాటు నశించును. అంటకుండ నై న బోవును 
గదా! ఇట్లుండ వాని నాచరింననేల ? “*వీసికి నేను క రను కాను అని 

6 నా 9 6 పరిత్యజింపనేల? ప్ర కాళనా ద్ధి పంకస్య దూ కా దస్పర్శనం వరం [ర్ 

దను త్రొక్కి కడిగికొనుటకంతు మొట్ట మొదటే తాకకుండుట బుస్థిమం 
తుని కార్యము” అనున్యాయము ననుసరించి మొట్ట మొొదటనే వాని నాచ 
రింవకుండుట యు క్రమగును కడా! '*వివిదివంతి యశజ్లేని అనుమొద 
లగు శ్రుతులు 'నిత్యకర్మలకుం గూడ మోత సాధనత్పమును చెప్పు చున్న వి” 
యనియద వేమో యట్లుగాదు. జ్ఞానియగువాండు కర్తృత్వభో క్ల తె్వఖి 
మానముల సంపూర్ణ ముగ. బరిత్యజించును. విద్యా ప్రభావ మిట్టిది 
యైయుండ భేదసాధ్యము లగు కర్మలు డానితోం గూడ నెట్లు నివసింప 
గలవు? నమానపఫలము నె ట్రొసంగంగలవు? కావున నాశ్రు తి దై హ్మాజ్ఞానము 
యొక్క గాని కర్మయొక్కగాని స్తోత్రమును కావించునేగాని మణి యేమి 
యుంగాదు. కావున నిర్వివాదముగ మోవ్నేచ్చగలవాండు నిత్యనై మి త్రిక 
ముల నాచరింపణహాడదు,” 

'అ-౪. పొం, 'సూ-ం౧౬. 

అవ లౌరిక అని వచ్చినవూర్యపకుమును ఖండింపు చున్న (డు. 

షహూఆ్రైది కు తత్కార్యా మైన 
త దర నాత్, హ్; ఖు ౧౬, 
We 

తాత్సర్భమ; = ఇట్లు చెప్పూట సరి కాదు, అగ్ని హోత్రాదినిశ్య నై 
| కూ మి_త్రికకర్శలు మావ్నేచ్చకలవారికే నాచరింపంబడవలసినవి చక్, ఆకర | = లును జ్ఞానమువలెనే ము_క్తిసాధనము లగుచున్న వి శ్రుతియు “త మేశ్రం 

న్ 
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వేదానువచచేన బ్రాహ్మణా విపిదినంతి యేన జానేన(చూడు 5,5. ౨౬)” 

అని యీవివయమునే బోధిం చుచున్న ది. కావున నిర్లుశోపానకులుగూడ 

* నుపాననాసిద్ధి కలుగునంతవజకు నీకర్ష్మల నాచరింపవనలయును. అప్పు డీవి 

చి_్రకుద్ధికారకములై. యుపాననొచార్ర ర్ల స్టిమును కలిగించును. “*కామ్యుక 

ర్హ్యములు కూడ నికు యాచరింపంబడ ే పచ్చును కదా ! సిద్ధి కలుగునంతవ 

అకు చేను క రు గాను; అనునిశళృయము కలుగదుగావున కర్త లకు వేసి 

కీని వినాొక ముండంగూడదు” అనీయెద వేచమొ యిట్లు కాదు, మోకేచ్చ 

కలుగగనే యల్పఫలము లగుయజ్ఞాదిక ర లయందు యిచ్చ తొలంగునుం 

వాతము శాళ్వతనుఖరూపము ; న్వన్తాదులు నాశయు కములు. ఈ 

కారణమువలన నక రాాతజ్ఞ జ్ఞానము కలుగునంత వణుకు కామ్యము లుండ 

నక్క_ణు లేదు. వై రాగ్భదళ క్యం'టే యవి నిరాధారములై. పోవును, పాప 

కర్శలు ధ్వంస మ'ససటకై నను ము_క్రిసిద్ధి కావలయును గాని ఏని వినాళ 

మునకు చానితోం బని లేదు. ఉపాసన నాచరించుచున్న ను సన్వరూపజ్ఞా 

నము దృఢ మగునంతవజకు తనయక _ర్హృత్వము కేటపడునంతవజకు బ్ర 

హాధారణ కుదురునంతవజుకు: గూడ సాధకుం డొ కాసగొకప్పుకు తనపూర్చో 

పొపములం గూర్చి వగచుట నంభవించును గాని వైరాగ్యము. కలిగినవి 

దప స్వన్తాదులను గోరుట మాత్ర మెన్నటికిని సంభవింపనేందు. కావున 

నుపాస సారంభ సమయమునకు న్స్యనై మి త్రికములు మాత్రమే శేషించి 

యుండును. ఆేవీయు ము క్రిసాధనములే యగుటవే ఫలసిద్ధి  కేలుగునంతవ 

టికు నుపాసకునిచే నాచరింప(బడవలసినవి యే. 

“ఇట్లు కొడు. కర్యజ్ఞానము నొక్కనమయమున నుండుటయు 

నొక్క_కారన్ధము నాచరించుటయు సంభ వింపదు. వానీఫలములు భిన్న 

ములుకదా 1” అనియెదవేము య కైనను దోవము లేదు. లోకమున 

సంయోగభేదముచేం గారణవిరుద్దము లగుకార్యములు గూడ గానవచ్చు 

చున్నవి. పెరుగు విశేమముగ నుపయోగింపంబడిన జ్యరణును కలిగించు 

నది య య్యూను వెల్ల ముతోం గూడెనేని యట్టిదోమమును చేయక తృప్తిని 

మాత్రమే కలిగించుచున్న ది. సమము ప్రాణమును వారించునది యయ్యును 

ముత్ర సంయోగమువే చేవాపుష్టిని కలషంచుచున్న ది. అ నేకపదార్థములు 

స్వా భొవిక ముగ నారోగ్యకరములే మైనను మటీమ్లైక వడార్థముతో 6 
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చేరినప్పుడు వివము లగుదున్నవి. ఇన్తు కర్ష్యలును స్వతంత్రముగ భిన్న 

ఫలముల నొసంగునవియేయైనను జ్ఞానసం యోగము చే మోకము నొసం 
గవచ్చును. 

“మోక్షము మోనుతమున న్వభావసిద్ధ మే యగుటచే నది కర్త 

సాధనము కా దని మిరే చెప్పి యున్నారు, దానికి విరుద్ధముగ నిచ్చట 

నాకర లేము క్రిసాధనము లని చెప్పుట యెట్లు నంభవించును” అనసెయె 

దవేచెా వినుము. మేము “కర్తలు ప్రత్యవముగ మూత్సము నొసం 

గును” అనుట లేదు. అవి చి _త్రశుద్ధిమూూలమున జ్ఞానసాధనము లగుటనే 

చానిమూలమున (జ్ఞానము మూలమున) ము_క్టి నొనంగు ననూచున్నాము, 

ఇ కైనను కర్తలు ము_క్టిసాధనములే యగును కదా ! కావున ఫలము 

కోలుగునంతనజుకు ముముమువులు అగ్నిహో త్రాదుల నాచరింపవచ్చున్యు 

ఆచరింపవలయును, కర్మను. గూర్చి యేవిమయము వెప్పంబడినను ఫల 

సిద్ధికి (మోతునిక్రిక్స్ బూర్వస్థితి నుదేశించియే చెప్పబడు నని తెలిసికా 
నవేలయును. సిద్ధి కలిగినపిదప నాము ఏ క్తునింగహార్చి ఇాస్ర్రుములే ప్రవర్రిం 

పవు కడా! సగుణవిద్యలవివయమును గూర్చి విచారించిన నచ్చట నుపా 

న్యృసాతాత్కారరూప మగుఫలసిస్ధి కలీగినవీదపం గూడం గ ర్యాచరణావ 

కాశము కలదు, ఆనగుణోపానకులకు “నేను కర్తను కాను” అను జ్జాన 
ము లేదుకదా! అవియు ఫలాపేతరహీతముగ చేయంబశెనేని పరవుము 
_క్రికసాధనము లగును, 

అ-౪, ఫొ-౧. సూ-౧౭. 
అవతారిక? .ోము _క్తిసిద్ధికి( విడవ గర లు బేకపోయినచవో “బ్ఞూనో 

'త్తరకాలమున వాచరింపంబడినకర్ష లు ముక్తో నంటవు అనువాక్యమే 

కర్శలనుగూర్చి చెప్పబడెను ; అగ్నివళోత్రా, దులు జ్ఞానసాధనము లగు 
టచే నాచరణీయములే యగు చేని యీకర ర్యలనుగూర్చి వినాశ వడి చెప్పం 
బడెను” “నువ్మాదః సాధుకృత్యం ద్వివంత। పావకృత్వం (3-3-౨౬) 
అని విభాగ మెవ్యూనినిం గూర్చి చెప్పబడెను?” అనిన నమాధానమును 
చెప్పుచున్నాడు. 
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కొంగల ఆ త్ ఒన్యాపి హ్యేకషా ముభ యాః, 

ల O0౧ ఇడా 

తాత్ప్సర్యము:---విచారించిన ము క్రికుగికి. విడవ గర ర లేకున్నను 
జీవన్ము కుడు జబ యై తికియున్న ంతవజకులో కొ నుసోనము? స సర్వమును నాచరిం 

పవలసినవా(డే_ యగును. కావున నట్టికర్మలను గూర్చియే యావిభా 
గాదులు 'చెప్పంబడియున్న వి, అందును పలౌజే వీకరహితముగ నాచరిం 

పంబజినవానితో వరులకు. సూడ అ యోజన మేమియు లేదు కావునం 

గామ్యకర్త్యలనుం గూర్చియే యివిఖొగాదులు చెప్పణడె ననవలయును, 
అన్ని వళోత్రా" శ్రాదినిత్యకర్శ లు చి _్రకుద్ధిసాధకములు మాత్రమే యగుట 

చేతను ఒక్కనిచేం జేయయుడినకర్మ ల మణియొక్క-నికి చి చి'తకద్ధిని కలి 
గించు ననుట విరుద్ధ మగుట చేతను యీావిభాగాదులు "పాననిగూర్చి 

(అగ్ని నోోేశత్రాదులనుహర్సి) 'చెప్పంబడలే దనవలసి యున్నది. నిత్వనై 

మి _త్తికములకుం జి త్రశుదికం'కు భిన్న మగుఫలము లే దనియు వాని నొచ 
రింవకున్న బ్రత్యవాయము మాత్రము కలదుగాని ఆచరించిన ఫలము 
తే దనియు? బూర్వమిామాంసా శా స్ర్రమున సిద్ధాంతము జేయంబడీ 

యున్న డిం “ము క్తునకు ఫలాభిలావయే లేదు కదా! వాండు కామ్యస్టముల 

నె ట్లాచరించును ? ” అనియెదవేమో వినుము, ఆతనికి ఫలములయం 
దభిలావ మెట్లు లేదో నిరభిలావయు నశ లేదు. కావున లోశానుసార 

ముగ వాండు కర్తల నాచరించును? వానికి ఫలముల నొసంగుట స్వభావ 

ము కావున నవి ఫలాభిలావ గల యితరులకు ఫలము నొసంగునుం 
వా _న్తవస్థితిలో నీవీమయ ము (విభాగవర్ల నము) న్తుతిమాత్ర,మే యని హోన్య 

ధికరరామున (3-3-౨౬) సిద్ధాంతము. జేయంబడి యున్నది. కావున 

సిర్వివొాదముగ నిది కామ్యకర్, విషయమే. మతీయు నాకామ్యికర్త జ్ఞాన 

మునకు నుపకారి కాదని జై మినిబాద రాయణావార్యు లిరువురు నంగీకరిం 

చియే యున్నారు. కావున నిర్చివాదముగ నిత్యనై మి త్తికములు ముము 
తువులచే నాచరణీయములే, 
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53) బ్రహ్మనూత్రములు, అంఎరోం వాగు నూ-౧౭. 

౧౩. వి ద్యాజ్ఞాన సాధ నత్యాధిక రణము, 

విషయ సంగతి సంళయములు:-ఈయధికరణమునందు కూడ అగ్ని 

హోోేత్రాదులవిమయ మయ్యే వమజికొంతవిమయము విచారింపంబడును, 

కావున దీనికి బూ ర్వాధికరణముతో నేకవినయత్వనంగతి కలదు. స్తా 
పానుసారముగ వచ్చినది యగుటచే నీయధికరణ మిపాదమునందు జేర్చం 
బడెను. అగ్ని హో త్రాదిరూప నుగుసిత్యనై మి_త్తికక రృసనమూవామును 

మోవేచ్చగలవాండు గూడ నాచరింపవలనినదియీ యనియు నాకర్శలు 
పాపముల నశింపజేసి మునన్సును శుద్ది జేసి సూక్ము నగు బహ్మతశ్వమును 

దృఢముగ నెలుంగుసామర్ధ్యమును. కలిగించుననియు యిట్లు చేయుటచే 
పరంపరగ మోతుసాధనము లగు ననియు బూ ర్వాధికరణమునం హోలి 

నది. ఆ కర్శలు ఆెండువిధములుగ నున్నవి. కొన్నిచోట్ల “య నవం 
వద్వాన్యజతి....య వనం విద్యాం జుహోతి,.,.య వనం విడ్వాం ఛం 
నతి,,..య ఏవం వీదాగరి గాయతి “ఎన్షడు యీావిధముగా నెణేంగి 
యజ్ఞము చేయునో ఎవ్వుం డీవిధముగ నిజింగి సోమము చేయునో, ఎవరి 
డీవిధముగ నెటింగి స్తోత్రము చేయునో ఎవ్వం డీవిధముగ నెటింం సామ 
గానము చేయునో అని ప్రతికర్శకును విద్యలు నవోయముగం జెప్పంబడి 
యున్నవి. మజీకొన్ని సలములయం దట్లు లేదు. కావున “లకర లు ప్దార్ట 
సహీతములుగ నొచరింపంబడనలయునా ? లేక శేవలములే యాచరింపం 
బడవలయానా ? ” అనునంళయము  నివారింపంబడును “య శన 
దానేన” అను మొదలగు శ్రుతి సామాన్యముగనే యజ్ఞాదులను విధించి 
యుండుటయు య చేవ విద్యయా కరోతి” అనుమొదబగు 
క్రుతిచే నుపాసనాసహిత మగు కర్య్శయే శ్రేవ్వ మని చెవ్పంబడి యుం 
డుటయు నిచ్చట సంశోయశకారణములు. ఈసంశోయము నివారింపండి 
“అంగా శితోపాసన లున్నను. లేకున్నను గూడ నగ్ని వలో త్రాదులుచి గ్ర 
శుద్ధి నొసంగలలవు” అని సిద్దాంతము చేయంబడును. | 

వూర్వపతీ ము “విచారించిన నిద్వాసహీతము లగు గోర్త్హలే 
జ్ఞునార్థమై యూచరింపంబడవలయు నని తోచుచున్నది, జాన మనునది 
యా త్తీమఫల నుగుటచే నది యు_త్తమకర్యములవలనగాని కలుగదు. 
ఉ_త్తమకర్త్మము అనగా, విద్యాసహితము లగుకర్శ్యలు *య'బేన విద్యయా 

శౌ 
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కరోతి. .,యదహారేన జుహోతి త్రదవ్వ పునర రృసత్యు మవజయ వ క్వేవం 
విదాష్టల౯ి” “ఈవిధముగ నెజింగినవాండు వదినమున వహోమముచేయునో 
ఆదినముననే మృత్యువును జయించును అనుమొదలగు శ్రుతులును 
“బుద్దార్ట యాకో యయా పార్థ క్షర్ణబంధం ప్రహోస్యసి. . .దూశేణ వ్యావరం 
కర్త బుద్ది యోగా ద్ధనంజయో 'ఓయర్టునా "యేజ్ఞానముచేం గర్భ బంధమును 
పరిత్యేజిరపలగలవో " దానిని ఏను, జ్ఞానమునకరిశే కర్త తక్కువ అను 
మొడ లగుస్ఫ్ఫతులును యావివయమునే బోధించుచున్నవి కావున నిట్టి 
కర్శల నే వరాతారి యా చరింపవలయును, “యైన దానేనీ అను మొదలగు 
శ్రుతులు సామాన్యకర్య నుగార్చియే చెప్పు చున్న ను వానికి గూడ నిదియే 
యభి ప్రాయ మనవలయును, బాహా హాణులకు దవ్నీణనొసంగవలయును అనిన 

నధ్యయనాదియు క్ర కుడి కి విదాాంనుడై యున్న బ్రా హ్మాణుబకు దవ్నీణ నొసం 

గవలయు ననియే యర్లము కొని మూఢులునుత కనాచారవంతులు నగువా 
రికి నొసంగవలయు , నని యర్థము కాదు గదా ! కావున నెట్టును అంగా 

శ, తోపాసనలతోం /సాడిన కర్ర తే జ్లానికి నను శేయములు.”” 

టలు, పొ-౧, స mV -౧౮ 

అవశారిక:అనిన నట్లు నియనుము లే దని సిద్దాంతము. జేయు 

చున్న డు 

అ ౯౬ యదేెవ విద్యయేతి హి ల ౧ ౧౮. 

తాత్పర్యము: దది సత్యమే, విద్యాయుక్తు రుండగు ఛ్రాహాణుండు 

విదాసవిహీనునికంటె 'శ్రేస్టుం డై నట్లు క రాంగో పాననతోం గూడిన కర్ణ 

శేవలకర్య కంశు శిష్ట ఇ మనుట ం నిస్సంశయము. అయినను ఉపానసావి 

దీన ముగుకర్త యు. బరివూర్మముగ విడువందగినది కాదు ఏలయనిన 

66 ఫ్ర -ష్మ్రేత్రం యేన వివిదిమంటీ అని వేదము వి ద్యాసహితకర్య లనిగాని 

రహితకర్ష్మ్శ లనోగాని చెప్పక సామాన్యముగ. జెస్పియున్న చి. “శ్రుతి యిట్లు 

“చెప్పి యాన్నను శ్రేవ్భ మైనదానిని మాత్రమే గ్రహింపవలయును, ఉపాసనా 
హీన మగుకర్తయు ఫలము నొనంగలలదియే యైనను ఉ త్రవుఫల మగుజ్ఞా 

నము నొనంగ లేకపోవచ్చును” అనియెద వేమో ఈ అది నరికాదు. కర్మ బాన 

మునకు కారణ వునుచున్నాము కదా! ఈకారణత్వము ఉపాసనానహీత్ర 
షె 



532 టి హనూ త్ర ములు అ-రి పా-౧, నూ-౧౮. 

కర్శల కధికముగం గలుగుననియు త ద్రహిత కర్మలకు అల్పముగం గలుగు 

ననియు మాత్రమే కల్పింపవచ్చునుగాని దీనిచే*వివిదివంతి యేన” అను 

క్రుతియందుగ లసామాన్య విధిని విశేవవిధినిగా(విద్యాయు క్రము లగుకర్హ్యల 

నుగార్చి చెప్పుడానినిగా) గ్రహించుటకు వీలులేదు,“య చేన విద్యయా 

కరోతి” అనుశ్రుతి నిద్యాసహీత నుగుకర్త వీర్ణవ_త్తర మనిచెవ్పుచు దానికి 

న్వకార్యమునందు సామన్థ్యాతిశయమును ప్రకటించుచున్నను విద్యాహీన 
నుగుకర్మను నివుయోజన మనుట లేదు. విదాానసహితకర్శ వీర్య 

వత్తర మైన దద్రహిత కర్మ ఏీర్యవంత మగు ననుటలో నంళయము లేదు 

కడా! వీర్యవంత మగు ననంగా స్వ కార్యమును సాధింపంగలుగు ననియే 
కదా యర్థము. కావున విద్వాసహితముగాని తీ దహితముగాని యగు 
కర మోమార్థిచే ద్ఞానఫలనిద్ధినణుకు ననియతముగ నాచరింపబడవచ్చును. 

అదో జ్ఞాన ప్రతిబంధక్ము లగుపావముల నాశము నొందింధఛి చి తృశుద్దిని 

సంపాదించ గ్కీవణమననాదులయందు చిత్తమును ప్ర, వేశింపంజేసి జన 

మూలమున ము కిని కలిగించును, 

౧౪. ఇతర క పకాధికరణము. 

విషయ నంళయ సంగతి పూర్వ వత్ ములు: పూర్వము అనాగ 
సైధికరణమునందు “ ప్రారబ్దకర్మ ము జ్ఞానముచే నళింప(గూడదు” అని 
సిద్దాంతము చేయంబడి 4 యున్నది. దాని నొశ్చోయించి యరా ప్రార బ్లకర్ల 
నౌశమునుార్సి యిందు విచారింపబడును, “బ్రహ్హావే తళ ఛరపాతో 
నంతరమున ము కుం డగునా' ? (వ దేహము కు? డెగునా?) కాదా?” య 
నునంళ యము నివారింపంబడును, * చేవాపాతమునకుం బూర్వమునందు 
జ్ఞానము కలిగినను సంసార మెట్లు నిలిచియున్న దో అశు జేవాపాళానం 
తరమునం గూడ నిలిచి యుండవచ్చును” అని దృష్టాంతసంగతితో ; వచ్చిన 
యాత్నేపము న్నిరాకరింపఃబడును, 

| 
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౪౯౭. భోగేన త్వితరే క్షపయిత్వా 

సంపద్య లే. ౪, ౧ ౧౯, 

ఆాత్పర్యము:---జ్ఞానికి ప్రారజ్ఞవళమువలన 'జేహాపాత మువజుకు 

మూ త్రమే సంసార మనువ _రించును కాని వీదప ననువ _ర్రింపదు, ఫలభో 

గముపలన నాప్రారబ్దము నళించినపిదవం. గాని దానిచే సిరి రె ంపంబడిన 

జేవాను నశించదు జా | ఇట్లు చేవాము నళించిన వెనుక శెండన చేవ 

మును కల్పింపంగలకర్శ లేకపోవుటచే మరల నంసారేము నంభ వించుటకు 

ఏలు లేదు, కావున బ్రహ్హావే _తృలు అనుభవముచే ప్రారబ్దనును శీణింప 

జేసి పరమేశ ఏరునిం చజేదరు. వర మేళష్తరరూపము “కవ్రలకు న్వతస్సిద్ద మే 

యగుటచే జ్ఞానము కలిగినతోడనే యది తనంతనే వచ్చును. 'జేవామేను 

కల్పించినది యగుటభేం చొరబ్ద్బము ధనుర్విము_క్తశరమునలె 'చెవాపాత 

మువలణకు తీన వేగమును భూపుచు విదేహకవై వలస్టమునకు: గొంత పతి 

బంధమును కలిగించినను జేవాపాతొనంతరమున సట్టిబేదియు నండదు. 

“తస్య తావ జీన చిరం” ఆను శ్తుతి యీనిషయమునే స్పష్టము చేయు 

చున్నది, “బ్ర హైనస నృివ పేర” “నయముగ వర బ్రవ్హామే య 

య్య నజ్ఞానవశ మున నన్యునివలె దోచుచుండి జ్ఞానము కలుగలనే సన్వ 

రూప మగు బ,హ్మమును పొందును” అను శ్రుతి జీవునకు బృవ్శాస్వరూప 

యము న్వశస్పిద్ధ మని తెలుపుచున్నది. కావున ఊేవాపాలొనంతే రమున 

సంసారము శేదు. 

“అగును గాక! జీవన్ము క్రునకు బ బ్ర హ్మాత్వజ్ఞానము కలిగినవిదపం గూడ 

నంసార మనువ ర్రించుచుండో డేవాపాతానంతరమునమా త్ర మేల యను 

వ_ర్తింపరాదు?” "అనియెడ'వేమో వినుము. బ్రతికియున్నప్పూడు అనుభ 

వింపంబడవలసిన ప్రార బ్ఞము మిగిలి యుండుటచే నచ్చట సంసారానువృ త్తికి 

శతువు కలదుగాని చేవాపాతానంతరమున లేదుకదా ! “అట్టు లేకున్నను 

కా త్తకర్శఫలమునొనంగ నుపక కమింపవచ్చును”అనియెద వే మోవినుము. 

నర్వకర ౭ లును జ్ఞానాగ్ని చే మున్నే దహింపంబడి యుండుటవలన ప్రారబ్ద 

భిన్నము లగుకర లేవియు సురల నుద్భవింపనేరవు. ప్రా వారబ్ధమే యొక వేళ 

రెండుషూొడుడన్య “ములయందు త్రనపులము నొసంగవలసే యున్న నష్టూడు 
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మాత్రము జన్తానంతరములు కలుగును గాని తక్కి నకర్శ ములుమౌొశ్ర, ము 

మరల తీలః జూపనేరవు, అవియన్ని యు మిథ్యాజ్ఞానము నాశ్రయించయే 

వ్రవర్తించున్సు ఆమిథ్యాజ్షానను జ్ఞ జానముచే మొబ్టేమొదటనే నళిం చెను 

కా] 1 ప్రారబ్దమన్ననో ఆది జేసామును నిర్మి ంచీ లము నొసంగ నారం 

భించినది యగుటచే విను కశరదువలె పఫలావసానమువణకు మిభ్యార్టజ్ఞాన 

మున్నను లేకున్నను గూడ | పవర్తింపవచ్చును. కావున 'జీవాపాతానంఠర 
మున మరల సంసారప్రా స్తిలేదు, వ్రారబ్ధభోగానంతరమున మరలం గర్గావి 

ర్భానము చేదు. 
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స. — 

చతుర్థాధా ధ్యాయము - ద్వితియపాదము, 

బ్ హనూ ,త్రార్భదం ద్రిక. 

అంచ =ఇర్రీకా న 

పాదావతారిక, 

పై పాదమునందు జీవన్ముక్తి కివి చేహూములు వర్శింపం బడినవి, ఉ 

త్కాఎంతితోం బనిలేక యే సిర్దుణ బ్బ వావే త్త ము క్ల డగు నని చెప్పంబ 

డినది, ఈపాదమున సగుణ ద్రవ హవావే 'శ్రలకు కలుగు క్ర మము క్రి విఛారింపం 

బడును. దానికి సాధన మగ జీవయానమార్లము వి ౧పణబడును, ఆమా 

ర్రమున బై వాలోకమునకుం జని యచ్చట కల్బాంతనువతికు నుండి చతు 

ర ఖునితోంహాడ ముక్తిని. జెందు ననిన మొట్టమొదట మనువ్యులోక 

మున ధరించియున్న శరీరమునుండి నిర్ల మించుట యావళ్యక మగుటచే 

'వేడానుసారముగ నాయు త్కోంతి మొట్ట మొదటనిరూపింపం బడును: " న 

తస్వ ప్రాణా ఉత్కామంతో * ఇ 6 బ్ర వ్యావిదునిప్రాణములు నిర్లమింపవు' అను 

మొదలగు శ్రుతివాక్యములవలన ట్ర జ్ర బృహ్హవే రకు నుత్కాింతియే లే దని 

"తేలుచున్న ది” అనియదవే మొ యట్లు కాదు. ఈక్రుతి నిర్దణబహ్మావే 
తనుం గూర్చి చెప్పు ననియు వానికిశప్ప శ్రక్కినవార్ కందజకు “సిర్లమ 
నము కల దనియు ఈపాదమునం జే సిద్ధాంతము జేయంబడును, 

వాగధికరణము, ౧. 
వినయ సంగతి సంళ యములు:-ఉ త్కాఏంతినింగాార్చి “అన్య 

సోమ్యు వురువన్య ప్రయతో వాజ్యనసి సంపద్య కే మన ప్రాణే ప్రాణ 
_స్తేజసి శ్రే పరస్యాం "జీవ తాయాం” “ఓళాంతుడా!. 'మరిగేకాలము 
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నందు వాగిం ద్రియము మనమునందుం జేరును: మనన్సు ప్రాణమున నేశీభ 

వించునూ. ప్రాణము 'కేజన్సునందును ఆ తేజన్సు పరమాత్మ "యందును లీన 

మగును.” పని శ్రుతిచే. జెప్పంబడ్ యున్నది. ఇది ప్రథమాధికరణ మగు 

టచే న్వతంత్ర ముగ నీవాకష్టము నుగూర్చి యిరేదు  వివారింపంబడునుం 

“వాక్కు మోనన్సునందుం జేరు ననిన వాగింద్రియము మనన్సునందు 

లయము నొందు ననియా ? లేక వాగింద్రి, య వాష్టపారము మనన్చునందు 

లీన మగు ననియు. జెప్పవలయునా” అనుసంశయము నివారింపంబడును. 

పూర్వ:---ోవిచారించిన వాగింద్రియమే నునన్సునందు లీన మగు 
ననవలయును, శ్రుతి యన్షు కదా చెవ్వుచున్న ది. ఇచ్చట నృ_త్తిప్పస్థావ 

మును దెచ్చిన క్రు కోతిని విడిచి లకుణావృ త్తి యంగీకరింపంబడీన ట్రగును: 

అడి విరాద్దము కదా { కావున నీర్వివాదముగ వాగిం ధ్రియము మనన్సు 

నందు లీన మగును, వాక్కునకు మనన్సు ఉపాదొనకారణము కాక్ 
పోవుటచే “వ్ర ప్రతిపడార్థంబును ఉపాడానకారణమునం జే లయము నొందవ 

లయును" లనులోకస్యాయము నిలువదు.” 

ఆి.౪, పొ, సూ-౧. 

ఆవతారిక అనిన నమాధానము చెప్పూచున్నా (డు. 

౪౯౮, నా జన న్స దర్శనా చ్చృ్దా చ్చుం౪. ౨,౧ 

తాత్పర్య: --వ్రచ్చట సంళశయింపవలసీనపని లేదు, వాగిం ద్రి, 

యవ్యాపారము లే మనస్సునందు లీన మగును. “*ఈనూ త్ర మున బాగం 
ద్రియవ్యాపారమనునర్థ మెటనుండి వచ్చాను” అనియెద వేము. అది య 

ఛ్యాహారముచే జెప్పబడెను, నూత్ర కారుడు యెనిమిదవయధికరణమున 

“లఅవిభాగో వచవాత్ *” అని యావిషయమునే స్పష్టము చేసి యున్నాడు 
కావున నిచ్చట వాగ్వా కిపారలయ మే యాయనకు ' ను మేళ మెనట్లు తోచు 
చున్నది, ఆయధికరణమున (యెనిమిదవయధికరణమున) వాగాదీం ద్రి 
యములకు పరమేశ్వరునియందు  స్వస్వరాపములతో. బునరుద్దాన 
శూన్యముగ లయము కలుగు నని ద్రిహావే తృవిమయ మభీివర్లి ంవగేబడి 

యున్నది. ఇచ్చటంగూడ నట్టిలయ మే యుేశింపణుడియుండునేని 
యచ్చట ట్రై కేష్టకముగ నవిభాగమును (నదులు సముద్రమున గలసి 



ద్రిహ్మానూ త్రార్థచం ద్రిక - వాగధీకరణము, ౧. 537 

నట్లు బ్రహ్మమున గలయుటను బ్రదియే యాయధికరణమునం చెప్పబడిన 
లయము.) వ స్తాపించుట యేల ? ఈశారణమువలన నచ్చటమా క్ర మే 
యిం ద్రియములకు లయము చెప్పంబడె ననియు నిచ్చట వృ_తిలయము 
మాత్రమే వర్ణింవయబడె ననియు తోంచుచున్నది. ఈకారణమువలన 
“మనొ వృ ర్తి యుండగనే వాగ్ష్ట త్తి నశించును” అనుటయే యిచ్చట 
నూత్రార్థము; ఇదియే “వాకు,_ మనన్సునందు చేరును” అనుశ్రు తికి నర్థము, 

ఈవిషయము ప్రత్యతళబ ప్రమాణమయులచే జెలియంబడుచున్నది. 
లోకమున మృతినొందువాసినిం జూచిన చో నీవిషయము (మనోవృ త్హి కంకు 
ముందుగ వాగ్వ్భృ త్తి లీనమగు ననువివయము) ప్రత్యతుమగుచునే 
యున్నది కదా ! శ్రుతియుం టప్రత్యతుసిద్ద మగువిమయము నశ్లే యనువా 
దము జేయ(గలదుగాని భిన్న ముగ జేయ లేదు, వాగింద్రియము లయము 

గుట బత్యతుమున లేదు కదా!కావున శక్రుతియు బై విషయమునే బోధించు 
చున్నది యనవలయును, * పత్యతుశ్రుతిని. బట్టి చూచినట్లు లేదని యిది 
వజ కే ెవ్పీతిమి. వాగప్ప్యృ త్తిలయము ప్రళ్యత మే మైనను యింద్రి 

యమునుం గూర్చి యేమియు 'జెలియట లేదు. “ఇంద్రియములు 
వమునన్సున లయము నొందవుి అఆొనువిషయము స్పవ్ల మెననే కాని 

ప్రృత్యవేముగ నుండిననే కాని మిాసిద్ధాంకము (ఇంద్రియస్వరూపల 

య భావసిద్ధాంతము) నిలువదు కదా” అనియెవ వేమొ వినుము. “వతి 
పదార్థంబును తనయుపాదానకారణమునందు మా శ్రమే స్వరావముతో 
అయమునొందునుగాని మతీయొక స్థలమున నట్లు జెందదు” అనున్యాయ 

ముక్క-టి లోక ప్రసిద్ధమై యున్నది. ఈవేదము కూడ డాని ననుసరించియే 
పృవ _ర్హించును. అస్లు ప్రవ_ర్తింవవలయాను. ప్రమాణాంతర సిద్ధము లగు 

విషయముల నంగీకరింపకున్న వేదమునకు నప్రామాణ్టము రావలసి వచ్చు 
ను. ఇది యిష్టము కాదు కదా! కావున నిర్వివాదముగ నునన్సునందు. లీన 

నుగునది వాగ్ట త్రియే కాని యిరిద్రియము కాదు. బ్రంద్రియమునకు 
మనను ఉపాదానకారణము కాదు కదా! “9 టయిన వృ త్రిమా శ్ 

మూూమనన్నునం చెట్లు లీనముగును”” అనియెడవేము అందు విరోధము 
లేదు. వృత్తి లీనముగుట యనలా జనింపకుండుటయీ ప్రతిబంధింపంబడు 

టయీం కాని విరుగగొట్టయడినముటము కృ త్తికయందు లీనమైనట్లు లీన 
ముగుటకాదు. దీనికి నేదియైన నొకటియీ కదా! శావ్రన నట్లును యిచ్చట 
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538 శవ్శానూత్రములు, ఆర పాం నూ-_9, 

చెప్పబడినది వృ త్రిలయమే కాని సృరూపలయము "కాదు. “శ్రుతియం 

దీవివయము ప్రత్యేవముగ లేజీ” యనియెద వేమొ లేకున్నను పె 
యు క్రుల ననుసరించి కల్పింపవలయును. యు కీకి ననుకూలమై యున్న 

ప్పుడు లకుణను గృహీంచుటయు విరుద్దము కానేరదు. వృ త్తికిని ని చానితోం 
గూడినధరి కిని అభేదము చెప్పంబడియుండవచ్చునుకడా ! కావున నీ 

వ్రత్యతశబ్దమువలన పై నీర్ధాంతమే స్థ సిరపడినది. 

అ.ప్ర, పొం, సూూ-౨. 

అవతారిక: పశ్ళో పనిమత్తునందోళం దియె రృనసి నంపద్య 
మానై ౪ “మనన్చుతో శేకభ వించిన యిం ద్రియములచేత? ఈ అనీ సర్వేంద్రి ది 

య లయము చెప్పబడి యున్నది, ప న్తుతశ్రుతియందు శీనలమనోల యము 
మాత్రమే వర్శింపంబడీ యున్నది. వందు సయ మెట్లు?” అనిన సనూూధా 

నము బెప్పుచున్నా (డు. 

౪కా౯ అత ఏవ చ సర్యా ణ్యను. ౪. ౨ ౨ 

తాత్సర్య్ణము: ఇచ్చట సంశయ మేమియు లేదు, పెన నిరూవిం 
చిన హేతువులవలన న శ్వేంద్రియములకును చి తమునందు వృ త్తి త్రిలంయము 
కల దని యంగీకరింపవచ్చును. మనను సంకల్పించుసామర్ల ర్ధ్భముతో నుం 
డగనే మరణాషస్థయం దున్న వానికి చెవులు వినరావు; కన్నూలు గాన రావు; 
న ర్వేంద్రియవృత్తులు ఇన్షు సళించు ననుట బ్రత్యత మయ్యేయున్న దది. 
పైన నిరావీంచినశ్లు * ప్రశృతివికారభావము లేకుండుటచే నింద్రియ ములకు 
స్వరయాపలయము "సంభ పంపదు; లోక న్యాయ మునకు విరుద్ధమన శ్ర శు త్రియు 
దానిని బోధింపదు. కావున నాక్రుతివాక్యమునకు. గూడ ధర ర ధర్తుం లయ 
దమే యభిప్రాయము కావున నన్నియిం ద్రి యములవిమయముపేందును 
వృత్తి తిలయ మే గ్రహింపంబడవలయును. *ీవాజనసి” యనుకురి దృష 

—_ లీ బబ 0 తార్థమై ఇప్పంపడినదియే యని తెలిసికొనవల యును, వాగింద్రియవృ శి 
లీన మైనళ్లు తులు లీ కో నాళుతీ నో మైన తీక్కినవానివృత్తులు లన మగు నని చెన్సుటకు నాళులి 
వ్రయోగింపయడె నని తెలిసికొనపలయును, (ఆం 

rr ప్రూయనినరాడు నకలును 

ప్ర, ళ్ళతివిశెారభానము (ఆ_.౨. పొం నూ-౬. పేజీ.860 చూ 
a 
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౨, వునోధికళణము, 

విమయసంళశ యముఃపూ ర్వాధికరణమున “వా జ్మనసి నంప 
ద్య్భ త” అనువాక్సముయొక్క_ యర్థము నిక్లయింపయబడును. ఇచ్చట 
“మనః స్రాణే” అను వాక్టుముయొక్కయర్థమును వివురింపణుడును, 
“ఈమనస్పయినను ప్రాణమునందు స్వన్వరావముతో లయించునా? లేక 
డానివ్భ _త్రిమాత్ర మే ప్రాణమున లయించునా?” అనునంశయము నివారిం 

పంబదును, 

సంగతిపూర్వుపక్షుము:--“ఉపాదానకారణమునందు మాత్రమే 
వదార్య్టులు లయింపవలయును కావునను యిం ద్రియ మనన్పునకు నట్టి 

సృకృతివికారభావము లేదు కావునను వాగాదులకు స్వమాపలయను 
సంభవింపదని పూ ర్వాధికరణమున నిక్హ యించి యున్నారు. ఇచ్చట వో 

త్రము మనరిప్తాణములకు ప్రకృతవికారభావము కలదు, “అన్నమయం హీ 
సోమ్యుమనః ఆపోమయాః ప్రాణావి 'ఓళాంతుండా మనను అన్నమయము 

ప్రాణములు జలమయములు అనియు “తౌ (ఆవ) అన్న మస్ఫజంతి “ఆజల 

ములు అన్నమును సృజించెను అనియు వేదమున చెప్పబడి యున్నది. 

జలము అన్నమున కుపాదానకారణ మగుటచే జలనుయ మగు ప్రాణము 

అన్నమయ మగుమనన్పునకు నుపాదానకారణము గావచ్చును కావున 

సిరిషివాదముగ మనస్సు ప్రాణమునందు స్వన్వరూపముతో లయము 

నొందవచ్చును. ఇ్రట్లయినశ్రు తికి) లతణ నంగీకరింపవలసివ వని యుండదు,” 

ట్ర లి, పాం, సూ-3. 

అన తారిక ;---అనిన నీవూరక్పపతు ము ఖండింపుచున్నా6డు. 

ర్ డ్ తరాత్ . జ్ర ౨ cP ౫౦౦. తేన్మనః ప్రాణ శ్ 

తాత్సర్భను == వూ ర్వాఢికరణమున వర్ణి ౦ చినవిధ ముగ నకం 

ద్రియవృత్తుల నుపనంవారించుకొనిన మనన్సుకూడ బ్రా ఇమునందు తన 

వృ త్తినిమాత్రము లయము నొందించును, అప్రాణము తననవ్యాపారము 

నాచరించుచు నుండగ నే మనోవ్యాపార నుడంగు నన్నుట నుషు_ప్రికాలము 

నందు గూడ ప్రశ్యతీమై 'యాన్నది యని యు శ్తీరవాకష్టములయందు 



540 | బ్రహ్మానూ త్రీములుు, ఆ-=రిీ, పా=-_౨, నూ. 

నికూపింవంబడి యున్నది. మరణకాలమునం దలిస్థితిగూడ నిట్టిదియే. వటి 

యు నామనస్సు ప్రాణము లీన ముగు ననుటకు వీలు లేదు, ఇచ్చటం గూడ 
ఏీనికిం బ్ర కృతివికారభావము లేదు. “కలదని నిరూవించితిని కదా అని 

యెదవే మొ యానిరూపణ యు క్షమెనది కాగు. జలాన్న ములకు ప్రకృతి 

వికారభాొవ ముండినంతనూ త మున వానివికారము లగుప్రాణమనన్సులకు 

పృకృతివికారభావ ముండదు. ఆ ట్లున్నదని సాధింపబోయిన నతిపృసంగ 

దోవమువచ్చును. కావున చజేనికి నేది ప తర్గికుముగ నుపాదానకారణ మో 

దానియంచేగాని యాశార్యుము జఏింపదు. ఇట్లు చూచిన నునన్సు తన 
కుపాదాన కారణ మగునన్న మునందును ఆయన్న ము జలమునందును లీనము 

శావలసివచ్చున్యు ప్రాణముంగూడ తనకు. గారణము లగుటచే నాజలముల 

యం టే లీనము కావలయును కదా! ఇ ట్లయిన శ్రాణమనన్సునకు సంబంధ 
మెట్టుకలుగును? “క్రుతియందు పృత్యతు ముగ వృ_త్రలయము చెప్పం బడి 

యుండలేదు క దా!” అనియెదవే మొ యావివయము బూర్యాధికరణము 

నం జే వివరింపంబజెను. ధర్యధరులకు నభేదము ను చ్దేశించియైనను శ్రుతి 

యట్లు "చెప్పియుండనచ్చునని సిద్ధాంతము చేయంబడెను కావున మనోవృ 
_త్తిమా్ర'మే ప్రాణమున లీన మగును కాని స్వరూపము కాదు. 

5. అధ్యక్షైూధిక రణము, 

విమయ నంశ య నంగతులు: = ఈయధికరణమున “ ప్రాణ నేజసే” 
అనుమూండవ వాక్యము విచారింపంబడును, ఉపాజానకారణమునందు 

తప్ప మటీయొకస్థలమునం బదార్తమునకు సృరూపలయము సంభవింప 
దనుట యిదివజ శే సిద్ధమై యుండుట చే “యిచ్చటం జెప్పంబడినలయము 
వృ_త్తింయమా? స్వరూపలయమా” అనువిషయమున సంశయ ము లేదు. 
చేజశ ఖబ్దైము అగ్నిభూశమునందు *రూఢమె యుండుటచేతను “త ముతా 
మంతం ప్రాణోఒనూ శ్రా)మతి” “జీవుడు నిర్దమించుచుండ ముఖ్య ప్రాణ 
మూాతనితోం గూడి నిర్రమించును” అనోమొదలగుకు తులు పాణమునకు 
జీశ్రనితోమా త్ర మే, సంబంధము కలదనుటవలనను *యిచ్చటో లేజళ్ళబ్ద 

* రూఢముఎరూధి (అ-౧, పా-౨. పేజీ-168 చూ) 
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మునకు జీవుం డర్భమోా లేక నగ్నియే యర్భమో” యనువివయమున సంళ 
యము కలుగును, ఆసంశయ మిందు నిరాకరింపంబడును, యీయధికర 

ణము లన్నియు వాక్య క్రమము ననుసరించి వచ్చూనవిగావున “పనికి క్రమ 

ప్రా ప్టియే సంగతి, ' 

పూర్వ వకు ము:“విఛారించిన నిచ్చటి కేజక్ళబ్దమునకు ముఖ్యార్థ 
మును చెప్పుటయే యుక్త మని తోచుచున్నది. శ్రుతి యిచ్చట నంతేమా 
త్రమే చెప్పుచున్నది. అధికమును కల్పింపజూచుట యన్యాయ మగును, 

“ఇచ్చట లేకున్నను మతీయొకన్గలమున జీనవిమయక మగు శ్రుతి కూడ 
కలదు కదా! యసియెదవేమో దానికిని యీసిదాంతమునలన విరోధ 

ము సంభవింపదు. ఆకండు సర్వమునకు నధికారి యగుటచే నీవ్రాణము 
కేశోమూూలమున నతనియందు చేరవచ్చును, మొట్టమొదట లేజన్బునందు 
లయమునొంది వీదప నా తేజన్సుతోం గూడ జీవునియందు లీనము కావ 
చ్చును. కావున నిట్లు చెక్చినచో నన్నివిధముల ననుకూలముగ నుం 
డును 

అల, పా, సూ-౪, 

అవతారిక3-అనిన సమాధానము చెప్పూదున్నాండుః 

౫౦౧. సోఒధ్యత, తదుపగ మాదిభ్యః. 

భం ౨ ౪ 

ఆతాత్సర్యము:---ఇట్లు తలంపకూడదు, ఆప్రాణము జీవునియం బే 

లయము నొందును. అనేశళ్టుతు లీవిషయము నిన్లు బోధించుచున్నవి. 

“ఏవ మే వేమ నూత్తాన మంతకాలే సర్వే ప్రాణా అభిసమాయంతి 

య శ్రైతదూరక్ట్వో చ్భా ఏసీ భవత” “ఈజీవుడు నిర్దమించుటకు నెప్పుడు 

ప్రయత్నించునో యప్పుడు భృత్యులు రాజుకడకు. జేరునట్లు స క్వేం ద్రియ 

ములును ముఖ్య ప్రాణ౦బును. గూడ నాతనికడకు జేరును అని సామా 

న్యముగను “త ముక్కానుంశం ప్రాణోఒనోత్కా మతి” అని విశేష 

ముగను గూడ శ్రుతి చెప్పుచున్నది. “వ్రణం మనూత్కొ. ) మంతం స్వే 

శ శ్రమసాపి యనలగూా వరుసగా నుండువానిని వరుసగా విపరించుట. 
ట్ల. ల నాటో ఇ | 

న్ని _ 
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ప్రాణా ఆనూకత్కా మంతి” “ముఖప్రాణము నిర్ల మింప బోవుచుండ 

సర్వేందియములును నిర్షమించును” అని యింద్రియవిమయ మోవి శేమ 
శ్రుతియందు ప్ర త్యేకముగ వివరింపంబడి యున్నది. అది యట్లుండె, పైన 
వర్జ్మించినవిధ ముగ ముఖ్యప్రాణమునకు జీవోపగమనంబును తదనుసరణం 

బును మాత్రమే గాక ముణీయొక శ్రీ విశే “సవిజ్ఞానో భవతి అని యాతి 

నియందలి స్థితియును (జీవునియం బే యుండుటయును) నర్హింప: బడి యున్న 
ది. విజ్ఞాన మనంగా సంకల్ప మైనను “విజ్ఞాయ లే అనే నేతి విజ్ఞానం” “దీ 
నిశ. బజార్థములు తెలియంబడునుగావున విజ్ఞానము” అను వ్యుశ్చ త్రిచే 
నిం ద్రియసమూహ మైనను వాసితో* గూడిన ప్రాణముయొక్క_. సంస్థా 
నమే యీక్టుతియందు వర్ష్మింపంబడ్ యున్నది. కావున శ్రత్యను సారముగ. 
“బాణవృ త్రి జీవునియం టే లయ మగును” అనియే యంగీకరించి తీర 
వలయును. సమాన మగువిద్భయందు శాఖాంతరములలో. జెప్పుంబడి 
యున్నవి శేమములనుం గూడ గ్రహింపవలయును. కావున నొక్క_స్టలమున 
విస్పవ్హముగ లేకున్న ను యీవిషయము మజీయొక స్థలమునుండి గ్రాం 

పంబడవలసినదియీ. 

“అయినను ప్ర న్తుతశ్చుతియందు యీవివయము ప్ర తద్ది త ముగ 

లేదు. తేజశ్ళబ్దము జీవవాచకము కాదు కదా !” అనియెడవేమో యిందు 
దోవము లేదుః 'కేజవమునగా యువ్లక్య మే మైనను అది జీవుండు తేనవ్వూదు 
దేవామున గానరాదు గావున నాశోబ్దముతో (శేజశ్ళబ్దముతేో) జీవుండు 
పర్మిగృహింపంబడి యుండవచ్చును, ఉక్క. )మణాది వ్యవహారముల కును 
జీవుందేకదా ప్రధానము. కావున మాసిదాంతమున లోప మేవమియూు 
లేదు. మజీయు మిపతము ననుసరించి ప్రాణము తేజన్సునం'జే లీన మగు 
నని యంగీకరించినను 'కేజన్సు జీవునియందు లీన మగణునది కాటం. జీవుండు 

దాసి యుపాదాన కొరణాము కాకుండుటచే నందు చాసికి స్వరూవలయాము 

లేదు. ఉఫ్లక్టము పోయినపిదప జీవం డుండక పోవుటచే వృ త్లయనముం 
గూడ సంభఫవింపదు, మనోవృ త్తి యున్న ప్పూజే యిం ది యవృత్తులు నశించు 

ననియును ప్రాణవృ త్తి యున్నప్పూడే నుషు ప్ప సవస్థయ ౦దువలె మనోవృ త్తి 
నశించు ననియును మాత్రిమే కదా పూర్వాధికరణములయందు వృ త్రిల 
యము సిద్దాంతము చేయంబడెను. కావున సిర్వివాదముగ క్రాణవ్ఫ త్రి 
జీవునియం బే యేకీభవించును, న 
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ట్ర. బ్ర తి పాం, సరా, 

అవతారికవలాో ఇ నైన కేజశ్ళబ్దముయుక్క. ముఖ్యాగ్టిర్ధమునకు 

చాధ కలుగును కదా!” యనిన నట్లును కలుగ నక్కణులే దని చెప్పు 

చున్నాడు, 

౫౦౨. భూ తేషు కచ్చు లః, ఆం ౨ ౫. 

తాత్సర్విము:---బౌగుగ వచారించిన నిచ్చట లేజళ్ళబ్దమునకు 
నౌపచారికార్థమును. గూడం జెప్ప నక్మ_ఆ లేదు, తేజ స్పనగా నగ్ని 

భూత మగుటవే నొళ బ్ఞమువలన నర్గభూతముల గృహీంపవచ్చును. 

మరణ కాలమునందు జీవుడు భూశనూక్ష్మములచేం బరివేష్టితుండై యుండు 

నని తదనంతర పతిపత్యధికరణమున (9, ౧. ౧) నిరూపించి యున్నాము, 

కావున నాభూతము లాజీవ్రునకు నుపాధులు, కావున జీవుని జెందినను 

ముఖ్వప్రాణము తదుపాధు లగుభూతముల జెందినదియె యగును, కాళి 

నుండి ప్రయాణ మైనవాండు జగ నష్నథ మే త్రమును, చేరి యటనుండీ 

భద్రాచలమునకు వచ్చినను భద్రాచలమునకు సచ్చినవాందే యగునట్లు 

జీవ్లున జెంది విదప భూతములను జెందినను ముఖ్య ప్రాణము భూతములను 

జెందిగదయే యగును, ఆభాతశములను చెప్పుటకె వేజళ ద్దియు నువయో 

గించిసది కావున నీశ్రుతియు నౌపచారికము కా నక్కజ లేదు. కావున 

మాాసిద్దాంత మునకు నెట్లును భంగము రాదు, తేజళ్ళబ్దసునకు ముఖ్యా 

ర్థమును గ పీంచినను 'జొవచారికార్థమను గృహీంచినను వమాూవాదము 

నకు భ్ గక జేర భూతీయుల హౌ శ్రయించే యున్న ది జీవుడే పాణ 

నృ_ట్ల జీవునియంజే లయ మగుచున్న ది. ఇక్కెనను పరంవరానంబం 

ధము నాశ్రయించి శ్రుతి ప్రాణమునకు కేజస్సంబంధమును చెప్పుచు 

న్నది యని తెలిసికొసవలయను, జీవునియం జీ పాణవృ త్రీ తి లయింప 

వలయును గానీ వేజన్పునందు కా దసి వెసూశ్ర, 'చునం చే శ్రుతియు క్త 

లలో నిరూపించి యున్నాము. కావున మూాసేజ్ఞాంతమునకు నెట్లును 

భంగ మ. లేదు. 
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44 బ్రవానూ త్రములు, ఆ.రీ, పా-౨, నూ-౬, 

ట్ర, పొం, సూ-౬. 

అవతారిక -“ఇ్రదియెట్టు ! యోాశ్రు తియందు లేజళ్ళబ్ద ముక్క 

టియే కలదుగాని సంచభూతప్రస్తాపము లేదు కడా ! పంచభూతవిషయ 

మునెట్లు ప్ర సావింపంగలిగితిరో అనిన చెప్పుచున్నా(డు. 

౫౦౩. నైకస్మె న్య యలతో హి ౪.౨ ౬. 

తాశ్చర్లీము: చేవ హకములయందు నిలచియుండుననువిష 

యము సిద్లాంత మైనవిదప నీసంశయము కలుగుట శే వీలు లేదు. మరణా 

వస్థయందు జీవునకు నాశ్రయము లగునవి శరీరాంతరమును కల్పింపం 

గల భూతములు. అవి యదుగా నుండి తీరవలయును, చేహ మే (పంచ 

భూతాత్మకముగానే) గానవచ్చుచున్న డికదా ! కావున నగ్ని భూత ౩ మొక్క 

టియే యప్పుడు కలదనోట విరుద్ధ మగుటచే దానియందుమాత్ర మే జీవుడు 
కలం డనోటయు విరుద్ధమే. ఈవిమయమునే (పంచభూతసంయు కు కుడా 

మాత మే జీవుడు ఒక చేవామునుండీ మజీయొక చేవామునకు. బోవు నను 

విమయమునే) పంచాగ్నివిద్యయందలి ప, పశ్నో త్ర తరములు స్పన్టము చేయు 

చున్నవి; తదనంతర ప ప్రతివత్యధికరణమున ( (3-౧-౨) వానిని సవిమర్శముగ 
నిరాపించియున్నాము. మజియు క్షు తులుకూడ “పృథ్టమయ ఆపోము ₹3మూ 

వాయుమయ ఆకాశ మయ స్రజోముయః అని శరీరమును పంచభూతా 

త్రకముగ జెప్పుటచేత జీవుందు వాని నాశృయించియే యుండు నని తేలు 
చున్నవి, నస్యృతులును “ఆణోక్ట్య మాత్రా వినాళిన్యో దశార్థానాం తు 
యాః స్థృతాఖ తాభిః సార్ల మిదం సర్వం సంభవ త్యనుపూర్వళః 

“అతినూత్ము ములై మరణ కాలమునందును నళింపనివి మై యుండుపంచ 

భాకమాశ్రే తేవికలవో వానితోంగూడ కమ క్రమముగ (నీ ప్రపంచ మం 
త్రయు నుద్భవిం దును” అని యీోవినయముజే" యనువాడ్ముం జేయు 

చున్నవి. కావున నొక్కభూతమునే గహించినం బ్రయోజనము లేదు 

కావున నాపదము నుపలతుణముగా గృహీంచి సర్వభోశములును పర్శిగ 

హీంపంబడెనుం కావున నిందు విరోధ 1 మేమియు లేదు. 

“సర్రియే వుత్మీయొక శ్రు తియందు జీవుడు మరణ'కాలమున తనవూర్య 

రము నౌ శ్రయించియుంగు నని చెప్పబడియున్నది. దానికిని వన్తుత 



తాల్లో 4 అలో 
) nA 

బ్రవ్యాసూత్రార్డచం డ్రిక - అసృశ్యుపక్రృమాధిక రణ ము, త ఏట 

శృ తివాక్యమునకును విరోధము కలదు కదా!” అనియెన నేము వినుము. 

అచ్చటం గర్భలు లేకున్న సంసార ప్రశ త్తి కలుగదు కావున నట్టు చెప్పం 

. బడెను. సంసారము -లేకున్న జీవుడు లేడు కావున నట్లు చెప్పబడెను. 

ఇంతమా శ్రమువలన వాజీయొక:యా క్రయ మాగనికి  శేకపోన నక్కొ_౭కి 

లేదు. ఈశ్రుతియం దట్టెని “పేధ మనియు కేకు కదా! కావున జీవుండు పంచ 

భూతముల న యించి యున్నా? డనవచ్చును. అవి శరీ రారంభమునకు 

గారణములగుటిటే వానిని? జాడ నవక నూ శ్రయించి సీర వలయును క గా?! 

సమ_స్తఫలడాయక మిషటచే ౫ర, యొ వేళ నధికి మైన నగును గాగ ఇంగ 

నూ త్ర మున భూతసపహాయ ము తేశపోవదు. ప్రనంచమున గవియీ గణా 

యుపాదానకారణములు. నుజీ యు వేద మూక ను ప్ర శంసించి యున్నది; 

ఉ భమ మని చెప్పియున్నది, రెండనపదార్థము శేకున్న చో నిట్లు ఇప్పటకు 

వీలు లేదు కదా! కావున నీశారణమువలన జీవుడు పం దళ్లూగముల = వాల్స్ 

41 ఖలు 

కేజన్సుమా శ్ర శే స్స్ శ్రుగయండ (0p) ఇప్ప బున యున్న ౫ Mel 

గహింపవ లయును” ము నిసి రస్దాంభి మునకు వోని లీకు. 
లో 

PERRET 

ల అసృత్యుప క్ర, మాధికరణ 

విషయసంగతినంశ యములు:---ఈయ ఫక్ రణమున సీయుత్కా.9ంతి 

నాోధారమువేసి కం త్ర విభారింపంబడును. ఈపణార మునకు. బూర్వాధి 

కరణసిచాంగీము లాథార మగుటచే వానికిని గీనికిని గసలసంబంధ *ముపజీ 

న్యో్యవడణీవక భాపసనంబంధభము. కక ఈెప్పంబడినయుత్రా-ంతి నగుణో పాసగు 

నకు నుపాసనాశూన్యునకు: గు. ఎడ సంబం ఫంచినదియూ? లేగ నందొక్కనికీ 

మాత్రమే సంబంధిం చినదియా?' అనుసంశ యము నివారింపంబడును. 

పూర్వువశుము;లా- ' “విచారించిన సీయుతా 6 )0రయు యహానులకు 

మాశ్స తు సంబంధించినదన యనవలయును. సల యనిసః- ఈ యు 

శ్కాలేంతి భూశనసూత్ము ముల నొ బ్రా యుంచి యున్నది, భణూగనూయ్లు ముల 

oo ఉపజీవోోపబీసక భావము (ఆలి. పొం, చేత-065 చూ.) 
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546 బ్ర హనూ త్ర శ్రీముల్కు ఆఅ-ర, వా-.౨9, నూ=2, 

నాశ యించిన పునర్ణన్మము కొలుగవలయు ననుట నిస్సంశయము, జీహోం 

తరమును కల్పించుట కమ్యే కదా భూతనూతుములు కావలయును, 

కావున నెవ్వనికి బునర్జన్మము కోలుగుటకు వీలు కోలదో, వానికీమో శ్ర, మే 

యుత్కా)ంతి కల దసవలయును, “అమృతత్వం హి విద్వా నళ్ను కే” 

అనుశ్రు తిచే విద్వాంనునకు ముక్రియేగాని పునర్జన్మము లే దని తోచుచు 
న్నది, 3 కావున ను'త్మాంతి నారికి నంబంధింపదు. 

“ఇది యు_క్రము కాదు. ఈయుతార్కంతి విద్యా ప కరణమునందు 
చెస్పంబడి యున్నది. కావున నిది యవళ్ణ్ణముగ విద్వాంనునశే సంబంధిం 

పవలయును.* అనియెదవేమొ అది యుక్తము కానేరదు, సవ్నను 

షుప్తా స్రద్భువస్థలనున లె సీయుక్కారంతినింాడ బి బ్రహ స్తవార్థ్మమె వేద 

ము విద్యా ప్రకరణమునం జెక్సి యున్నది, ఎట్లనిన 1 3 యక త్ త త్పురు 

వః న్వీపితినామ, అళిశివతి నామ, పిపానతి నామి “ఎచ్చట నీపురు 

షుండు నిదురించునో, భుజింపనిళ్ల యించున్నో ౩ పానము జీయదలంచునో 

అదియే బ్రహ్మము (బ్రహ్మమునంజే సర్వకార్యముల నాచరించుచున్నా 
రనుట) వని పరమేళ్యోర రూపమును మౌాసోత్ర్త సమును వెల్లడించుట వై 

లోక స్థితుల ననువాదము చేసినట్లు ఇచ్చట/గూడ డ లోకసిద్ల మగునుత్కా "య ౦ 
తినే యునువాదము చేయుచున్న ది. అనుషుప్తా గదికీ రోనస్టలములయందు 
త్ర తదధికారు లగువురుషుల సిర్ల యించి విధించుటకునెట్లు ద్దేశింపంబడ లేదో 

అశ్లే యిచ్చటగూడ నుత్కాంత్యధికారు లు హ్రైశింపంబడ లేదు. “ఏ బువా 

మునందు మృతుని తేజన్సు ప్ర పవేశించునో అటి టి బ్రవామే యాత. ఆతడే 

నీవు అని నిరూపించుటకై సూత్ర, మే నీయుత్యాంత్రి వర్షి. ంపంబటడెను, 
అచ్చటంగూడ నువు ప్తాదులవర్హ న  సుట్టిదియే కడా! కావున నిర్విచాదముగ 

నుత్కాంతి యజ్ఞానులకు మా త్రము సంబంధిం చినది. లోక సిద్దో 
త్మా9)ంతి యనగా సామరజనము.లందో ప్ర ప్రసిద్దమై యున్న యు'త్కా..ంరి మీ 
కదా! ఇదియునుంగాక్ “న తస్య ప్రాణ ఉత్మా_)మంతి అని వ (వత్యతమేముగ నే 
జ్ఞానికి నుక్కా”ంతి శే దనునివయము చెప్పంబడి యున్నది" కావున నియ 
తముగ నీయుత్కా”ంలి యజ్ఞానికి సంబంధించినదియీ.” 

ది, పొ సరా=2, 

అవతారిక:;=జఅసిన నీ పూరు వవ మును ఖండింవుచున్నా (డు, 
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౫౦౪. నమూనా ఇాస్నత్తుుప కమా ధమ్నతత్వం 
S$ త్రి 

చానుపోస్య, బ్రాం 2 0 Ce 

తాత్సర్యనుం---ఇట్లు చెప్ప నక్క అ లేదు. మోతబచూక్ష మగునాడీ 
ద్వారము నా శ యించినంత వణకు జ్ఞానికిలాని యయజ్ఞానికింగాని యుత్కా?ం 

తి సమానముగానే యుండవలయు నని తోచుచున్నది. శ్ర శుతియందు అధీ 

కారిభేద మేమియు జెప్పంబడి యుండకపోవుటచే నిట్లు "సోదుచున్న ది. 
విద్వాంను.డ 'ఏపవాండు ఉత్క)మణమునకు; బ్దప భూతనూత్తములతోం 

గలసియ్ థా్టానముచేేం బ్రకాశింపంజేయ (బడి యున్న నాడీద్వారము 

నాశ్శయించున్వు అజ్ఞాని యగువాం డట్లు కాక నాభూతనూత్ము ములతోసనే 

సూప సిగలో కానులకు జని మజిల జని నించును, ‘6 జ్ఞానికి భాతనూమా 

శ్రీయ మేటికి?” అనియెద వేము వినుము. భాతనూమా క యమువలనే- 

బునర్జన,, మే రావలయు ననుసనియమము లే దని పూర్వముననే వివరించి 
యున్నాము కదా! ఇక జూనికి దానితో. గలనంబంభమును వినుము, 

విద్యలు పరాపరభఖేదములతో ఆెండువధము లనియు నందు పరా 
వీద్య పర బవ్శాన్వరూపమును ప్రత్యతీముగ నెటీంగించు ననియు 

నపరవిద్వు సెకరవరగా నజీంగించు ననియు నిదివజెకి తెలివీ యున్నా 

ము. శ్రుతియును నగుణోపాసకులకు ము కిఫ్రా వికె నాడీమార్లమును 
ఇప్పుచున్న ది. పరమార్థము, శి బ్రవాన్వరూపమే కావున దానిని" జాం 

దుటశై మూాగ్గాంతేర నుక్కటు లేదు కదా! శాఖ్రన సగుణో పాననలవలన 

గలుగుము క్తి “ముదియాయొకవిధముగ నావేత్సీకమై (అనలా పరిపూర్ణ 
ముగా! కాఆతగలదిమైై) మాత్రమే యుండి తీరనలయును, ముట్టము 
దట జ్రవ్గాలోక పా & ప్రియం గల్పాంకమువజకు నచ్చట నివసించుట.యు 

నర్వభు:తవినాళ 'నునప్పుడు చతుర్హుఖునితో ల గాడ ము కి నొందుటయు 
గలదని క్రమము. క్రినింహార్చి శస్పగబడియే యున్న దిగబా ! గావున లోక 
ప్రాప్తా ఫచలకు భూః “తసూత్మములు శావలనీయే యుండును. ఇ ట్లగుటచే 

నషడేపానకులకుం గూడ ్ భూతనూత్ష్య సులతో సంబంధము కలుగవచ్చు 
ను. పీకికి సి ని మిథ్యాజ్ఞానము సంపూర్షైము ని వళేడ్యు ఆశ్రయము లేక 
శేవలప్రాణతులు భోకాంశరములకుం బోగలననుటయు ననంధ భవము కదా 
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కావున నిరుణోపాసకులకు తప్ప తక్కినవారల కందటుకు నుత్కా?ంతి 

గలదు ; నాడీమార్ల మును బొందునంతవజుకు నది వకవిధముగా౬ గూడ 

నుండును. 

గం సంసారవ్యపదెశాధికరణము, 

ఏీవయ సంగతి సంశయ ఫూర్వపతుములు; = ఈయధీక రణమున 

“ తేజ పరస్వాం దేవతాయాం” అనువాకభాగము వీచారింపంబడును. 

ఇప్పటికి చేయంబడిన నిరూపణలవలననే దీనియర్గము స్పపషమెనది, “నాగా 
దీం ద్రియవృత్తులతోను ప్రాణవృత్తులతొ ను వానితో గూడియున్న జీవుని 

తోను గలసి భూతసూమ్య ములతోం, గూడి తేజస్సు (సూత్మళరీరము 
పర మేళ్యరునియందు వీ మగును” అనువివయము స్పష్ట మైనది. 

అయినను “ఈలయము స్వరూపలయమా)? తేక సావశేషలయవూ ? 
(ఉ_త్తరజన్తాదులకు. గారణమగునట్లు కొంతకొజతతో మా శ్రమే లయ 

మగుటయాగ* యనుసంశయము నిరాకరింపంబడును. “మృతింబెందిన 
వానియొక్క. సూత్ము శరీర మప్పుడే పరమేళ్వ్వరునియం దు సంపూర్మ ముగ 
గలసిపోవును గావున నెవ్వనికిని పునర్జన్యము లేదు ము_కియు నప్రయత్న 
ముగ మరణమా శ్ర, ముననే కలుగును. ఈకారణమువలన గమనాగమన 

ములే లేకపోవుటచే నుత్కాఏంకియే యుండదు” అనుటయే పూర్వపత 
మునకు ఫలము. “నిర్టుణ బ్ర హే తలకు మా త్రమే సర్వసంసార హేతు 
వగు మిథాజ్ఞునము నళించునుగావున సూక్షుళ రీరనాళము సంభవించును, 
తక్కినవారలకు నది సంభనింసదు, కావున పునరక్టన్తాదులు నిర్వివాదముగ 

సంభవింపవచ్చును; ఉత్కాంంతియు నవశ్వముగ యుండవచ్చును” అను 
నది సెద్దాంశమునకుం బ్ర జ జనము. వూ ర్వాధికరణములయందును యియే 
యూహీంపవలయును. “వాగాదులు స్వరూపలయ మును జెందవచ్చును”? 

అను పూర్వవతుమునకు( బునర్జ న్మా'భావమే ఫల మనియు “వాగాదివృత్తు 
లు మాత్ర మే లయము నొందును "కాసి స్వరూపములు కావ” అనున్స్ 

స్థాంతమునకుం బునర్గ న్యాదిత ద్య్భావంబును ఫల మనియు మాత్రమే గ గ హల 
పవలయును. అధ్యమాధికరణమునందు మాతృ మొకవి శేషము కలదు, 
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అచ్చట ఇజెప్పంబడిన ప్రాణవృ త్రిలయము మాత్రము నగుణవిద్యలయందు 
థ్యానార్ధ మె (ప్రాణమునకు నాధారము జీవుండేన ధ్యానించుట క్రై ) చెప్ప 
బడెను, “దీనిక (ఈయధ్యమోధికరణసిక్రాంతమునకు) గూడ వైన చూప 
బడినది యు (వునక్హ ర్హన్మాదిసి సిద్ధి) ఫలమేయెనను ధ్యానమే ముఖ్య ఫల మనవల 

యును. అడి శుట్లుండ, “స్రూ ర్వాధికరణమున జ్ఞాన్వజ్ఞునులకు నిరువు 
రకు నుత్క్కాంతి 'గొంతవణకు నమానమే యనియు బిదప జ్ఞానికి బ్రహ్మ 
లోక ప్రా _క్రియు నజ్ఞానికి జన్తాంతరప్రా వ్రియుం గలుగుననియు సిదాంతము? 
శేసియన్నారు. అది యు కము కాదు మురణకాలమున సూక్మ్ శదీకము 

పరిపూర్ణ యుగంబర మేశ్వురునియందు లయము నొందు ననవచ్చును. పరమే 
శ్వరుం డన్నిటికి నుపాదానకారణ మనుట యిదివజే సిగాంశీ మైనది 
కదా!” అని యావే పసం గతితోవచ్చినపూర్వుపతుము ఖండీంపంబడును; 
“నిర్దుణ _బ్రవ్మజ్ఞాననికి దప్ప దక్కినవారలకు నూతుశ రీరము  నిరవ కేష 
ముగ నకొంపదు్” ఆని సిద్దాంత ము( దేయంబడునుం 

౫ ౦౨6 తదాపీతేః సంసారవ్యప దేశాల్ . భం ౨ ఛౌం 

ఆకాశ్చర్యము:-ఇంద్రియాదిసహిత మగు నీనూత్తుశ రీరము ముక్తి 
కలుగునంతవజుకు స్వరాపనస్తేము నొందదు. శ్రతియందు “కూనిమన్యే 
'పపద్వ్వం తే శరీరత్వాయ బేహీనం” “కొందజుజీవులు శరీరథారు లగు 
టక ఊారానిని వ వేళింతురు” అని జన్య పరంపర యభివర్షింపంబడి యు 

న్నది. -ఈకారణమువలనం గర్హానుగుణముగ జీవులు ము క్రిగలుగునంత 
వజుకు ననేకజన్త్యముల నె_త్తబలసినవార లైయున్నారు. కావున వారికి 

నూకు త రీరనొశము కలుగగాడదు. సనూత్ముళరీరము లేకున్న మరల జనస్మిం 
చుట సంభవింపదు కడా! ఈహేతువువలన జన్గాంతరప్రా ప్లికె యజ్ఞాను 

లకును _బ్రువ్మాయోగ ప్రా పనే నగుణోపాసకులకును నూక శరీర మురిడన 

లయున కావున బ్రహ్మజ్ఞానముకల వారికే తప్ప తక్కినవారలకు నూత్మ 
శదిరనాశయము లేదు. ఇద్ సిద్ధాంత మగుటచే “తేజః పరస్వ్యాం జీవే 

తాయాంి” 'అను వాకక్టముచే సూత్ర శరీరమునకు జెప్పంబడిన "బ్రమై 
కర్ణము నిర్విశేషము కా దని శకేలుచున్న ది. 

ఇట్టు గాక నానూత్తుశో రీరమునకు పరివూర్మలయ మే కలుగ వలయు 

నని వట్టుబుట్లిన బహాుదోవ.ములు వచ్చును. అప్పుడు మరణో త్రరకాల 
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మునం బే ప్రతివాండును ము కుడు కావలయునుగదా ! అశైన కర్కవిధి 
శా న్ర్రంబును మోతు కా, న్ర్రంబునుం గూడ నిరర్ధకము కావలసివచ్చును. 

పరలోక నుఖదోతీఖానుభవము లేకున్న నగ్నిష్టోమాదుల శాస్ర మేల విధిం 
పవలయును? అసత్యవచనాదుల నేల నిపే.ధింపవలయును?అ ప్రయత్న ముగ 
సిద్ధించుచు సియతమై సంభవించుచున్న మరణమే ను_క్రియెన యెడల 

శృమదమాద్యభ్యాసరూప మగు నాయాసముతోం గాడిన యుపాసనల 
నేల బోధింపవలయును? ఈవిధముగ సర్వళాశ్ర్రృములును నిరర్భకములు 
కావలసివచ్చుటయేగాక ప్రత్యయోనుభవమున నున్న లోకన్యాయముల 
కును నిరర్థక త్వము కలుగవలసి వచ్చును, భ్రాంతివలనం ద్రాటియందు జనిం 

చిన సర్పబుద్ధి యథార్థజ్ఞానమువలనంగాని నళింపడనుట లోక ప్ర సిద్దము. 
పపంచజ్ఞానము.౧హాడ పర మేశషరసయావమునందు యిస్తే జనించి నని 

యిదినజు కే నిర్ణయింపంబడి యున్నది. లది జ్ఞానమువలన గాక నితరము 
వలన నళించు ననుట లోకన్యాయవిరుద్దను కదా ! కావున నూత్తృళరీర 

. మెట్లును పరిపూర్ణ వినాశము నొందు ననుటకు వీలు లేదు. పర మేళ పరుడు 
ఉపా దానకారణభూతుండే యెనను కారణము తేకపోవుటచే నాసూక్షుశరీ 

రము వరిపూర్ల వినాశము నొందదు, 

అవతారిక ల్ల కైన నా తేజన్సు వెలి! నిర్హమించునవుశు వక్క 

నున్న వారలకు నేల గానరాదు ? అనిన సమాధానము జెప్పుచున్నా దు. 

wa అద ౫౦౬. సూనక్ష౦ ప మాణకత రొ త థోపలబెః. 
ES jr జి థ్ హీ 

౪, ఆల) 6 = 

తాక్సర్ణము_ జీవునకు నాధారభూత మనియు జేహమునుండి 
నిర్లమించి యితర బేహాములలోనికిగాని బ్రహ్మోదిలోకములకు( గాని బోవు 
ననియు. జెప్పంబడియున్న లేజన్సు (భూతసూత్మములతోం గూడిన తేజన్సు) 
ప్రమాణమువలనను స్వరూపమువలననుం గూడ మిగుల సూత్మమైం స్వచ్చ 
మె యుండి తీఠరవల మును, శ్రుతులయందు, ఆ తేజన్సు అతిసోత్ముము 

లగునా డీరం ధ్రములనుండి నిర్తమంచు ననియు అంబే సంచరించు ననియు 
వర్టింపంబడి యున్న థి. అవీ పూర్వ వదార్థములకు సంభవనింపవు కడా |! 
కావున నా లేజన్సు అతిసూతు మై యుండవలయును; సూమ్మమగుటచేత నే 



శా హనూ శ్రార్ళ చంద్రి, శ = సంసారవ్వప 'జీశాధికరణము., ౫1 5011 

స్వచ్చము కూడ కావలయును, సొామొన్యముగ సూతు పదార్థము లన్ని 

యు స్వచ్భముగ చే యుందును. సూత ముగు కొలది" నిగరపీవార ముల 

, వలనం గలుగు మాలిన్యము తొలంగుట న సంభవించును గావున నంచకంతకు 

స్వచ్భగ్వనము కలుగుటకు వీలుకలదుకదా! కావున నీ కేజన్సు జేవాము నుండి 
మునయెదుటనే నిర్హమించుచున్నను మనకు గానరాదు. పరమాణువులు 
మొదలగుపదార్థము. లెన్ని యో యిట్టివి (యెదుటనే యున్నను నేరము 
నకు గోచరములు కానివి) కలవు కదా! మణియు (స్వచ్భకుగుటచే) 
నొ నేజన్సు యిసరపదార్థముల చే 'నేవిధముగను ఆటంక పజటువంబడదుం 

ఇగరపదార్థములు (స్వచృపదార్థముయొంగ్క గనునమార్లమున నున్నపదా 

ర్భములు) కూడ స్వచ్చము లగునేని యషస్తుడు వానియందు న్వచ్చవచార్థ 
ముల గమనము వ్య క్తమగును ; మలినము లగునేని వ్య కము కాదు. 

ఎదుట నద్దమున్న చో శేజన్సు ఆయద్దమునుండి స ప్రనరించుచున్న ది యనువి 
వయము  కేటపదును కొయ్యయున్న చో నట్లు “శేటవడదు. ఇంతమా త్ర 
మేరాని స్వచ్చము లగుపడార్థములకు గమన ప్రతిబంధ మెచ్చటను కలు 

గద. కావున మనకుం గానరానంగమూ? గ మున నూత్ముళ రీరసిర్ణ మనము 
లే దనుట యు క్రియు కృముగాదు. 

౫౦౭౬. నూస పమ నా చాతక ౪. ౨ ౧౦. 

ఉాశ్చర్వము: టయ నిట్లు మిగుల నూత బు స్వచ్చంబు 

నగుటవేత నే యీనూత్త శరీరమునకు స్థ స్థూలశ రీర భాధవలన బాధ కలుగదు, 

స్థూలశే రీరమును కొట్టినను దానికి చెబ్బ శగులదు; దపీంంచినను అది 
దహింవంబడదు, 

టో టి, పొయి, 'సూ-ం౧ంం. 

అవ తౌరిక:- నూత శరీర మొక్కటే కల దనువిమయమునం బ్ర 

మూాణమును జూపుచున్నా (డు. 

౫0౮. ఆ మైన్చివ చోపపల్తే రేప ఉపా, 

ఢం ౨౧౧ 



ళా). రండ ధ్ర హనూ త్ర తములు, అఆ-రి, పా-.౩ నూ=-౧౧. 

తాత్పర్యము: --మజియు నిట్టినూక్ష్యుళరీరము కల దనుటకు నొక 
ప ప్రగ్యేతీము క కలయ, నురణకాలమున నాక రీరమే యోా బచేహామునుండి 

వెడలిపోవు ననుటకును నిదర్శనము కలదు. బ్ర తికియున్న వానిశరీరమున.. 
వేండిమిగానంబడును, న్ఫుతిజెందిన వానిశరీరమునో గాన రాదు, కావున విభా 

రించిన నావేండిమి స్ధూలళరీరమునకు నంబంధించినది కాదనియు నుజీయొ 

కప గార్భమునకు మాత్రమే సంబంధించు ననియు జేలుచున్న ది. మృితినొం 

దినపిదప రూపాదులన్నియు నచ్లై యున్నను జేవామునందు వేండిమి 
కాన రాదు కదా! కావున నాచే(డిపికీ నా శయ మైనప దార్థము సూత్మ్యుళ రీ 

రమే కావలయును. అది పోవుటయే మరణ మంటిమ కదా! అది యున్న 
ప్పుడు మాత్రమే యుండుట వేతను పోయినప్పుడు పోవుటచేతను యా వేం 
డీమి చానిధర్ష్మ మే. శ్రుతియు “ఉన్ల వవ జీవిమ్యజ్రీ తో మరివ్యన్” “బ్ర 
తుకపోవువాండే వేండ్మి కలవా డగును. మృతినొందబోవు వాండు చల్ల( 

బడును.” అని యావీమయమునే నికూవీంచుచున్న ది. కావున సూకశరీ 
రము కలద్యూ ఆది సూత్మమగటచేత నే కన్నులకు గానరాదు. ఆది బిడా 

వశేవముగా మాత్రమే పర మేళ్వరునియందు లీన శుగును. ఆశేమము 
నా శృయించియే యేజ్ఞానియగుజీవుందు పునర్హన్నము నొందును సగుణోపా 

నకులు బ్రవ్మాలోకము' నొందుదురు. 

స ప్రతిషధాధికళణము, 
విమయసంగతిసంథయ ములు: == ఆసృత్యుప క్ర క మాధికరణ మున ఆఅ 

మృతత్వం చానుపోవ్యు” “అవిద్య నిశ్నేషముగ దహీంపంబడకమునుపు 
పరమార్థము _క్రి దొరకదు”.అని చెప్పుటచే నిరుణబృవ్యావే_త్తకు నుక్కా_9ం 
తిగతులే లే వని సిద్ధాం"* “ముం దేయంయబడెనుం 'కవమయి. మాయధికరణ 
మున నాశ్నేపించి ననాొధానపజుప(బడును. ఈకారణమువలన దీనికి నొల్ల 
వయధికరణముతో మాత్ర మే సంబంధము కలదు గాని అయిదవయధిక 
రణవు;తోే "లేదు, వది మాతశేపమాపసంబంధము. దీనితోశే యిచట 

“నిర్ణుణ బ్రహ్మవే_త్రక్ను నుత్ఫోూ-ంతీకలదా? లేదా?” యనుసం౧శయను నివా 

రింపఃబడును. లే దని సిద్దాంతము: 'జేయణంబడును, 



శ్రవ్మనూ,త్రార్థచం ద్రిక వా ప్రతిసే. సేధాధికరణము, ౬ 553 

అంప, పా=-౨, సూ-౧౨. 

అవతారిక = ఈసిద్ధాంతము స్థిరపడుట క్రై మొట్ట మొదట. బూర 

వచు ము న్నను వాదము చేయచున్నా (డు. 

౫ ౦౯, ప్రృతిపె. పధా దితి చెన్న శారీరాత్. 

= 2s ౧౨ 

తాత్సర కిము విచారించిన నిర్షుణబహ్హావే త్రకు. గూడను 
తాగ్కాంతి యుండి తీరవలయును, లోకసామాన్వమునకు నంతకునుం 

గలవి శేష మొక్క-నికి మాత్రము లేకపోను ననుట యెట్లు యు_క్తియు క 
మగును. ఎవ్వనికిని వాగాదివృత్తులు నళింపకుండ సిద్ది కలుగ దనుట 

(జేహాభావరూప మగును క్రిసిది కలుగ దనుట) నిర్వివాదాంళము కదా! 
“ఇట్లు కాదు, శ్రుతి నిర్షణ బ్రహ్మచే త్రకు మా తే తీ ముతాగ్కంతి లే డనుచు 

న్నది. “అ థాకొమయవానో యాఒకామా నిప్కూ-మ ఆ_ప్పకావు 
ఆత కామో భవతి న తస్య ప్రాణా ఉతా్క్కామంతి బ్ర మైవన నృ) వ్య హో 

చేతి” “గర్పవాత చేపురుము.డు పరమె వై రాగ్యసంపన్ను ౯౫. చావ్యూవిమ 

యములనుగాని ఆభ్యంతరవివయముల కుగాని గోరక స్వస్వరూపముతో 

మాత్రమే తృ_ప్తినొందుచు నుండునో అట్టివానియొక్క ప్రాణములు ఉత్క) 
మింపపు. వాండు బ్రవామే మైయుండి బ్రహ్లామును జెరదును” అనుమ 

దలగు వాక్యము టవిషీయమునం బ్ర మాణములు, అవూర్వవిషయముల 
జెలిసికొనుటకు శ్రురికంకు భిన్న మగునాధార మేదియు లేదు కావున 
నాశ్రుతి యెట్లు చెప్పన నశ్లై యంగీకరింవవలయును కడా! అనిన నిది 
యంత వ వ బలకారణము కాదు? ఈనిపేధము జీవ ప్రాణములకు వి యోగము 

తే దనుటపును నూఛించునే గాని శ రీరమునుండిగూడ ప్రాణములు నిర్లమింప 

వనుటను బోధింపదు, మణీయొకశాఖయందు “న త్మ త్పాాణాఉత్కా" 

మంతి” *ఆజీవునుండి ప్రాణము నుత్క్రమింపవు” అని స్పష్టముగనే జీవ 

ప్రాణవ రకా గా భావము ి ల్లడింపబడి యున్న ది. ఈక్రుతియందు పంచ 

మావిభ కి కితో స్పష్టముగ 'నర్థనిన్థారణ చేయబడి యుండుటచే “న తస్య 

ప్రాణా నుతా్య మంతి” యన శ్రోతీకిగూడ నీయర్ధమునే చెప్పవలయాను, 
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ర్రిత్తీ ట్ర వానూత్ర, త ములు, అ-రి పా-.౩. నూ-౧9౩ 

అందు వన్షీవిభ క క్ర వప్రృయోగింవంబడి యున్న ది. ఆవిభ కీ క్ర సామాన్య హు 

సంబంధమును మా క్ర మే తెలియం జేయునది కావున శాఖాంతరమునందలి 

పంచమోావిభ క్రి వనొసరించియదియే దీనికి నభిప్రాయ . మని స్థిరపజు వవ | 

చ్చును కదా! ఈకారణమువలన మో రుదవారించినశుతి జీవస్రాణవియోగా 

భావమును గూర్చి మాత్రమే చెప్పును. “తస్మాత్ ” అనుస్థరమున ప్ర, పకర 

ణానుసారముగ జీవుడే కొని జేవాము గృహి౦వంబడనట్లు ఇచ్చటలసాడ 

“తన్యి అనుసలమున గూడ శీవలజీవునే పరి గ్రహింపవలయును గచా! 

సర్వనంసారమునకు నధీళ్వరు. డగుటచే నాయనో వథానుండుగాం గూడ 

నున్నాఃడు ఆనర్షనామములును పృథానమునే వళోమర్శించును. కావ్సన 

“నూ వ్షశ రీరము అందఆకునునొక[టియే చాని నిర్లమనంబు నొక్క_టియే. 
ఆది స్థూల జేనామునుండి నీ నిర్హమించినను జీవునిమా త్రము విడువదు” అను 

టయే మొ రుదవారిం చినక్రులిక తాత్పర్యము, కావున నిర్దుణ బ్రహ్మజ్ఞాని 

మొనను నగుణవిద్యోసానకుం డయినను'మజియెవ్వ శై నను మరణ కాలమున 
ప్రాణాదిసహితులై నిర్ణమింపవలసినదియే, ముక్తు లగుళశుకాదులును మరణా 
నంతరమున నూర్యలో కాదులకుం బోయినట్లు. స సృృతులయందు పెల్లుగ 

గలదు, 

ఆబ, పొ, సూ-రా3. 

అవతారిక;:-అని వచ్చినపూర్వవశుమును ఖండింపుచున్నా దుః 

౫౧౦, న్సష్లో శూ కేషాం. ౪.౨ ౧౩. 

తాత్పర్యము పూరపకము యు క మైనది కాదు. సగుణోపా 
నకులవివయమును( గూర్చియు నజ్ఞానుల విమయమునుం గూర్చియు నిది 

వటి కే నిర్గ యించి యున్నాము, ఇక్ నిర్షుణ బహ్మాక్షానినింగూర్చి నివారింప 

బోయిన “వానికి నుత్మా.ంతి సంభవింపదు] “ఆ థాకొవమవుయమానఃళి” 
అనుశ్రు తి చేహ ప్రాణవియోగాభావమును నూచించునేగాని జీవప్రాణవి 
యోగాభావమును' కాదు, మజికొందటునొఖవా రీవిమయమును స స్పష్ట 
ముగనే చెప్పుచున్నారు. ఎట్లనిన:== 

యాజ్ఞ వల్కుష్థని/హార్చి ఆ_రభాగుం డనుముని చేసిన వ్రశళ్నముల 
.నభివర్తి ర్లించునప్పూడు “య త్రాయం పురుషో మ్రియత ఉ దస్తా త్నాణాః 



శ్రామం త్యావళో నేతి” “ోపురుషుండు నృుతింజెందునప్పూడు వానిప్రాణము 
లుత్క)మించునా ? లేదా ” అని యొకప్రశ్న వర్శ్మింపంబడి యున్నది. 

నేతి హోవాచ యాజ్ఞ వల్క్య్యః” “ఆయాజ్ఞ వల్కస్టమహోముని ప్రాణో 
త్కా్భాంతి లేదని చెప్పిన” అని యాప్రశ్నమునకు ను త్తరము వర్ణింప 
బడి యున్నది. ఈయు త్రరముసై “ఇ ట్రయిన మృతియే లేదు.” అని నం 
శౌయను రాగా దానిని నివారించుటక్షై “అ తె9వ సమవనీయం జే” 
ఆప్రాణములు ఇచ్చటనే యడంగిపోవును” ఆని యాజ్ఞవల్మురుని యభి ప్రా 
యము వివరింవ(బడియున్న ది దీనినే నిర్ణయించుటకై_ “స ఉచ్చ య త్యా 

భాయ త్యాధభ్హాతో మృతః శేతే” “ఆఫురుషుఃడు ఉబుకును. పొట్ట 
యుబ్బరిం చును. చేహమంతయు నుబ్బి మృుతుం డై వడిపోవును.” అసి మర 

కావస్థ వర్షింపంబడి యున్నది, ఈనందర్భమును విమర్శించిన ప్రాణ 
ములు 'జేవామునుండియే వెడలిపోవునని తెలియవచ్చుచున్నది. ఉబుకుట 
ఉబ్బరించుట మొదలగునవి చేహూమునకు. గలుగునుగాని జీవునకు గలుగవు 
కదా! “అ తవ నమవలియం తౌ” అనుభాగమునకు నధ్యమోధికరణ ము 
నందు ప్రాణవ్యు త్తిలయమునుంహార్చి చేయం బడినసిద్దాం క మే(జీవునియందుం 
క్రై వృత్తులు లయ ముందు ననునిగాంత మేయభిప్రాయనుని "తెలిసికొన 

వలయును. వైవిమర్శను పట్టి చూచిన నుత్కాాంతి చేవామునుండియే 
కలుగును గాని జీవునుండి కా దని స్సవ్ష మయ్యెను కావున పైశ్రుతు 

లకు దదనుగూణముగా నర్థము చెప్పుకొనవలయాను, “న తస్య ప్రాణా 
ఉ త్కా9మంతి” అని యున్న -వోట “జ్ఞానికి సంబంధించిన నివ్క)మణము 

లేదు.” ఆని యర్థము చెవ్నవలయును “న తస్తా తాణా ఉత్కాా 
మంతి” అనుస్థలమున జీవజేవాములకు నఖేదోవచారము చేసి “ఆతని 

నుండి స్రాణము నిర్లమింపదు” అని యగము చెప్పవలయును, పైశ్రుతి 

సందర్భము సంసారిజీవునకు సంబంధిం చినదియే మైనను జ్ఞాని గూడ జీవుండే 

కావున వానికిం గూడ నిడి నంబంధించును. మజీయు వన్తుతశ్రు తితా 

తరముల (“న తన్య ప్రాణా ఉత్కా)ముంతో” అనునిట్టి శ్రుతితాత్సర్య 
ముల) మాత్తేమే బట్టిచూచినను ఉ త్కాంతి 'జీవామునుండి కలుగునడి 
యేగాని జీవునుండి కా దని కేలుచున్నది. ఈవాక్ళములయందు ప్రాణో 

త్మాంతి నిెపీధింపబడుచున్నది కదా! ప్రనక్షమై కానిదాని నెట్లు 
నిపే.ధింతురు? కావున నీనిషేధమునకు. బూర్వమే యుత్మాంతి ప్రస 



556 బ్రవానూత్రములు, అ-ర సా నూ+౧5, | 

_క్రించి యుండవలయును, యింతనజకు సంశయ మేదియు లేదు. తర్వాత 

నీవ్రన క్రికి స్వరావ మేది యని మాత్రము కొంత విచారింవవలసి 
యవన్నది. ఈవివయమును నిరారణచేయటకు నా రభాగ యాజ్ఞవల్క _ 

నంవాద ముదవారింపణబడియే యున్నది కదా! కావున “శరీరమునుండి 
ప్రాణములు నియతముగ నుత్క)మించును” అని ప్రా వీంపణగా “బ్రహ్మ 
జ తకు మాత్ర ము ట్రుత్క )మింపవు” అని ని పేదింపంబడెను, కావున 

నెట్టుచూచినను ఉళాంతి జీహమునుండి సంభవించునదియీ కాని జీవు 

నినుండి. కాదు. మజీయు “చత్వుహ్లో వా మూర్లో ్న వా. న్యేభ్యో వా 

శరీర దే శేభ్య స ముత్కా.మంతం ప్రా శోఒ.నూత్కా)మంతి ప్రాణ చు 
నూతా మంతం స్వే ప్రాణా అన్క్కూమంత్” “న్నే త్రమునుండి 

కాని శిరన్సునుండి కాని యితీరము లగు శరీర ప్ర చేశ ములనుండిగాని ఆజీ 

వుండు నిక్షమించుచుండంగా ప్రాణము అతనితోం గూడ నిర్లమించును. 
ఆ ప్రాణముతో (గూడ సర్వేం ద్ర ద్రియములును నిర్హమించును” 'అని పూర్వ 
వాక్ళమునందు సంసారియొక్క “యుత్కాంతి వర్ణి ౦పంబడి యున్నది, -ఈ 
వర్ణ నమువలన “ప్రాణములు చేహమునుండియే నిర మించును గాని జీవాత్మీ 
నుండి కా దని శేలుచున్నది కదా! ఇట్లు చెప్పి 'యాయుతాి-౦తి జ్ఞ జానే 
విమయనున: గూడం ,బసక్తింపంగా నది యు_త్తరవాక్యమున “న తస్య 

ప్రాణా ఉత్కా9మంతి” € ఆని నిపే.ధింపండి యున్నది ఇట్లుగాకున్న వాక్య 
నందర్భమునకు పరస్పరవిరోధచు వచ్చును, ఒకస్టలమున చేవామునుండి 
యు మిజీయొక స్థలమున జీవునుండియు నిర్తమనమును చెప్పుట విరోధమే 

కదా! కావున నజ్ఞానినిం గూర్చి 'చెప్పంబడినయుత్కా)ంతి జ్ఞానికింయాడ, 
సంప్రాప్రింపంగా నది యితర వాక్యము వే నిపేధింపంబడి యుండవలయు 

ననుట మాత్ర మే సిద్ధాంతము, అప్పుడు ఉత్కంతిస్వరావమునకు భేద 
ము రాదు 'కౌవున నుత్కాంతి చేవామునుండియే ప్రవ-ర్జించును కాని 
జీవునుండి కాదు. బాగుగ విచారించిన-చో నీవిమయమునుగూర్చి యింత 

వివాదమే యక్క_ఆ లేదు. జ్ఞానియగువా(డు సర్వాత్మ క మగు బ్రహ్మము 

నాత్మ రూపముగ నెజి;గినవాండు కావున నిచ్చట నుండేయు నుత్కొోమిం 

పండ దేవామునుండి జీవ్రండు నుత్క.)మంప(డు జీవునుండి ప్రాణములు 
నుత్క_)మింపవు. స్తర్వాత్మికుం డగువానికి నిర్రమణ మనునదియే నంభ 
వింపదు కదా! "అత్ర బ్రహ్మ సమళ్ను తే” ల్ బ్రహౌవే _త్రయగువా( డిచ్చ 
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టనే బహూ మగును” అని శ్రుతి యీవిమయమునే బోధింపుచున్నది. 

కావున నెట్టైను బ్రహ్మజ్ఞానికి నుత్కా్రంతి లేదు. 

౫౧౧. స సర్యలె చ, ౪.౨ ౧౪. 

తాత్త్చర్యము:---స్య్యృతులయందు నీవిషయముం జెప్ప బడియేయు 
న్నది. ' వమొవాోభారతమునందు “సర్షభా తాక భూతన్య నమ్యుగ్ భూతాని 

పశ్యతః, "దే వూపి మాచే ము వ్యాగేస్తివ్యా పడన్టపడై విణ “సమ_స్తభూత 
ముల నాత్మ్యాత్రములనుగా నెజింగి సర్వభాతములయందు నున్నపర మే 
శష్పరుని స్పష్ట ము? డెలిసికొని బవ్యాభిన్న మగుస్థానము నచేశ్నీంపక్ నుండు 
నటి బ్రవ్హావే _కృరుక్క స్థితిని గోరినను వారి మార్తమునందు (జ్ఞానమునందు) 

నరోగ త్ర త్రము లయ్యు చేవతలు భ్రాంతి నొందుదురు; అజ్ఞానమును పొంద 
తేక నిరాళు లయ్యెదరుూ”అని చెప్ప ఏ(బుడియున్నది. దీనిని విమర్శించినో బ్ర బహ 
వేత్తకు పర మేక్వరభిన్న మగుగమ్యుస్థానము లేదు” అని కేలుచున్నది.' టు 

"కాదు. “శుక కిల వై యాసకి రుముక్షు రాదిత్టమండల మఖిప్రత స్థ పిత్రా 

బాను గ మ్యూహూతో భో ఇతి ప్రతిశుళావి “వ్యానవుత్రుం కు కుకుడు 
మోవేచ్చగలవాంగై నూర్యమండలమునుగూర్చి ప్రయాణమయ్యొను, తం 
డి యాయనను వెంబడించి పిలువగా “ఓిఅని పలికెనూఅని [(బహ్మవే_త్తకుం 

హః గమనము వర్తింపంబడి యున్నది” అనియెద వే మో యది ద్రైవ్యావే 
_తేనుగూర్చి చెప్పంబడినమాట కాదు. శరీరముండగనే యోగబలమువలన 
నాశుకుండు స్వీ జీవామును విడిచి కల్పిత జేవాముతో సూర్యలోకమునకుం 

బోయె నని మాత్రమే యిచ్చట జెప్పంబడెను, అకుకుని భూతములు 
ఇమా ణి నను మొదలగువిమయము లాకథయందు వర్ణి ౦పంబడి యున్నవి. 

ఆయన ఫో రీరరహితుడ య్యే వెడలియుండునేని పరులు ' వానినియాడనోపరు 
కదా! ఈవవమయము నచ్చటియాపసంహారము తేట పరచుచున్న దిళుక్ష 
[స్తు మారు "తా చ్చీఘ్థుం గలింకృ త్వాఒన్త నరిత్ గక," దర్శయిత్వాప్రభావం 

స్వం ఎర్వుభూతిగ తో౬భవత్ ” *ఆళుకుండై తే గాలిక[ంకెవేగముగ నాకా 

తో మధ్యమున. జబోవుచు తీనప ప్రభావమును వెల్లడించి పిదప నూత్మురాకి రె 

భూతములలో? గలసిపోయెను”  అనునదియే యుప్పస సంహార వాక్యము, ఇ 

ట్రగుటచే శ్రుతిస సృృతియు క్తు కుల నాశ్రయించి చూచిన బ్రహ్మే తయగువా 
(3 ఇ 
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నికి గతియేలేదు. గతిక్రుతు లెన్వనిం గూర్చి చెప్పుచున్నవో యావిమయ 
మును మున్ముందు ఏివరింపంబోయెదము. 

౭. వాగాదిలయాధిక రణము, 

విషయ సంశయ సంగతి పూర్వపతుములు:---పె యధికరణమున 

నిషప్రణ బమ్థా వేగేకు నుతాాంతి లేదని సిద్ధాంతము చేయబడెను. దాని 

నొశ్ర యించి యా శ్ర్రయాశ్త యీ భావనంగతితో నింద్రియాదిలయము 

ముగూర్చి యాయధికరణమున విచారింపబడుచున్న ది. సంసారులకు€ గలు 

గు వాగాదిలయమునుగూర్చియు వీజభా చావ శేమముగ నవి (యిం ద్రియె 
ములు) పరమేశ్వరునియందు లయము నొందుటనుగూర్చియు మున్నే వివ 

రింపంబడీ యున్న ద. జ్ఞానికి నిట్లివిలయము సంభవింపదుగావున డానినిం౭ 

గూర్చి గలుసనంశయమును నివారించుటకై యాయధికరణ మారంభిం 

పంబడెను. కొన్ని శ్రుతులు “వవ మే వాన్న పరిద్రష్టు రిమాః పోడళ కలాః 
వురుపాయణాః పరువం ప్రాప్యా _స్తం గచ్చంతి” “క్యవిధ ముగ నే యి 

బ్రహ్హవే_త్తయొక్క హోడళ కళలును (వదునొకండుయిం ద్ర యములు వం 

చప్రాణములును. గలసి పదియాజుకళలు) పరమేశ్వరుడే యా ధారముగ్ళఈ 

గలవిగావున (పర మేళ్వరునం జే యారోపింపంబడినవి కావున నాయన 

యంజే లీనము లగును” అనియు మజీకొన్ని “గతాః కలాః పంచదశ 
(వ్రతిష్థాః” “జ్ఞానికి మోతుము కలుగునష్రూడు పదునేనుకళలును వానివా 

నియుక్స త్రిస్టానములను జెందును” అనియుం జెప్పుచున్నవి. ఈ రెంటికినిం 

గలవిరోధ మునకు నీ యధికరణమునః బరిహోరము వెప్పంబడును, 

4౧౨, తాని సౌ తథాప నప ర ఎలు అ ౧౫ 

తాత్చర్థము ౩ “అయింది యములును సూక్షుభూతములును 

బ్రవ్మావే తకు వరమేశ్వరునియంజే లీనము లగును నిరవ చేవముగ లీన 
ము లగును, ఏవ మేవి అనుమొదలగు శ్రుతి యీవిమయమునే బోధిం 

ఖ్ క్స్ పుచున్నది. “గతాః కలా అను శ్రుతి దీనికి విరుద్ధముగం జెప్పూచున్నది 



య రో ర్ం 
టృవ్యానూ,త్రాస్థచం దీ అవిభాగాధికరణము, ౫. ల 

క దా!”అనియిద చేసూ వినుము, ఈరెండు శ్తుతులకును వివయములుభిన్న 
ములు “వవ మస” అను శ్రుతి పారమార్థికవివయమును బోధింపుచున్న ది. 

ఆముంద్రింయూాాదు బన్ని యు బర మేళ మనియందు భాంతిచేం గల్పింపంబ 

సినవిదమీ  కానవ్రన జ్ఞానము కలుగగానే యవి ద్రవామాత్రములుగా 

జూడయిడు నని బోధింవుచున్నది ఇదియు విలయమే కదా! వొ స్తవస్థితిలో 

సదియే ఏిలంయయ నుని గూడం జెప్పవచ్చును. ఇక “గతా; కలాళి” అనుశుతి 

జరున్ననో ఇవాస్టవజోరిక స్థితిని బోధింపుచున్నది. వభూతమునుండి జనించిన 

పదార్థ చూూభూతమున లయము నొందునని సామాన్వముగం జెప్పూచు 

న్నది. కావు సెట్లు చూచినను జ్ఞానికి నింద్రియములు పర మేళ్వ్పరునియం బే 

నీనము లగును; జ్ఞానము కలిగిన యు_త్తరతణమున నే యిట్టిస్థితి సంభవిం 

చును. ప్రార బవేగ మున్న ంతసఆికు మాత్రము సంస్కార వేగమువలన నవి 

వష్టనహోరముగ నాచరించుచున్న ట్లుండును. 

౮. అవిభాగాధిక రణము, 

వివ య నంశయసంగతిపూరషపకు ములు? ఈయ ధికరణమున గూడ, 

వాయిం ద్రైెతఆయలయమును గూర్చియే పవచారింపంబడును, అజ్ఞానులనుగూర్చ్భి 

ఆవ్వునవ్వూడు వారియింద్రియలయము సావశేను నని చెప్పంబడెను కావున 

టియు నింద్రియలయ మే యగుటచే నట్టిదియీ యగునేమో యనుసం 

యము నివారింపంబడును, ఈరెండధికరణములును ఒక్క విషయమును 

'హార్చియీ విచారించునవిగావున పనికి నదియే సంబంధము = 

౫౧౩; అపిఛాగో వచనౌల్ , ౪. ౨ ౧౬, 

ఆాత్పర్యము: ఈవిషయమున సంళయమే యక్క_బజులేదు. జ్ఞాని 

మొక్క. చేవోంతమున నగునింద్రియలయము నిరవశేవష మేయనవలయును. 

క్ఫుతీయు జని లయమును జెప్పిననిదప “భిజ్యే తే తాసాం నామయావే 

వూరువ ఇ క్యవం ప్రోశ్యే తే స వ పో౭క లో౭_మృతో భనతి” “ఆకలల 

చెయక్క_ .నౌ మురాపములు నశించును వురుషుడని మూ త్రీ మే యన్నియు. 

జెప్పంబడునూ* ఇట్లు బ్ర హాకరాన మగులయము నొందిన నపషూడు సాధ 

నాసి 
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కుడు సిష్క్లలుండును ముకు డగును” అని వానికి స్వరూపవినాశ్రమును. 

గూడ చెప్పుచున్నది. మజియు నీవిలయమును చెవ్వునప్పుడు దీనిని జ్ఞాన 
బూత త్రసాధముగా బూ రాగధిక రరామున వర్తి రి ంచియున్నాము, ఇక్తై న శేవ 

ముంకుటశే వీలు కలుగదు. అవిద్భావలన జనించిన వీనికి సవిద్యా నాశము 

నందు నిలుకడ యెట్లు సంభవించును? కారణము నళించినవిదప కార్యముం 

డునా! అజ్ఞానుల కన్ననో యవిద్యా శేషము కలదుకానున నీయిం ద్రైయూా 

దులును కేషంచి యుండవచ్చును. ఇట్లగుటచే జ్ఞానివిషవయ మున నిండి ద్రియ 
లయము నిరవశకేవమే యగుననియు నప్పు డద బ్రహ్మమాత్ర త్రములయ్యే 
యుండుననియు మాత్ర మే సిద్ధాంగముం జేయనలసి యున్నది. 

౯. తదోకో= ధకరణము. 

సంగతి విషయ నంశయ వూర్వ వతుములు? పె యధీకరణము 

తో పస్తాపవళమున వచ్చిన నిర్షుణవిద్యావిచారము ముగిసివది. జ్రప్పుడు 
అధ్యాయారంభమునుండియుం జేయ (బడుచున్న సగుణ ఏ ద్యావిచారము 
మజిల ప్రవ_ర్ధింపంబడుచున్న ది. ఆసృత్యుప కృమాధికరణమునం బ్ర బయా 

ణా మార్తరభించినంత వకు నగుణవిద్యోపానకులకును అజ్ఞానలకును జ 
త్కా9ంతి యొక్కతీరుననే యుండు నని ఇెప్పబడియున్న ది. ఆపయాణా 
రంభమునుగూర్చి యిచ్చట వివుర్శింపబడును, “స వతా నేకోమాత్రాః 
సమభాళ్టద దానో వాదయు మే వాన్వవక్రామతి" “ఆజీవుడు భూతేం 

ద్రియముల నన్నింటిని గ్రహించి వృాదయమును ప్రవేశించును” జని 
న నిమ్మ )మణాభిముమ్ండై యున్న జీవునకు వ్యాదయప్ర పృవేళ మును 
జెప్పుచున్నది. ఇదియు జ్ఞాన్యజ్ఞానులకు సమానమే, “కస్య మోతన్య వా 
దయ స్యాగృం పద్యోత తే క్వ ప్రద్యోతే నై మ అత్తా నిప్కా 9మతి 
చయుష్టో వా మరో వాన్యేభ్యో వా శరీర చే తేభ్యో “ కక ఇట్లు జీవుః డు 
ప్రవేశ్ంచినవిదప క్ర క రానుగుణ ముగ నాొతనిహృదయము నంకల్పరుంప 
మోగువికాసమును చెందును, ఈజీవు. డావికాసముతో కంటినుండిగాని 
శిరమునుండి గాని యితేర జేవాఛాగములనుండిగాని నిర్ణ మించునుూ” అని 
యూవలివృ త్తాంత మును. గూడ శ్రుతి వెల్ల బ్లడిందునున్నడి, ఇదియు 
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వికాన మంతయు కొక్కతీరుగనే యుండును డానిచేం బ్రకాశింపంజేయం 
బడినద్వారంబును ఒక్క తేజంగుననే యుండును, ఫల మొక్క టియే 

యగుటచే ని'క్లే తీరవలయును. కావున నుపానకు లందటును బ్రవ్వానాడీ 
మాక్షమున శిరస్సునుండియే వెలికి నిగ్గమించురు, ఇట్లు లేకున్న _విద్యవ 
అనం “గలుగునాధిక మేమియు నుండకపోవలసి వచ్చును కడా! అ ట్లయిన 

విద్యావ్థి నిరర్థక మే కావబసివచ్చును. శిరమునుండి నిర్ణమింపకున్న బ, బ్ర హ్హ 
లోకము లేదని కుతులయందుం జెప్పంబడి యున్నది, విద్యలకునే 

బ్రహ్మాలోకవ్రా క్రిమే కదా ఫలము; కావున నిర్వివాడముగ న్లుపాన 
వలు కిరయునుండియ్ నియతముగ  నిర్హమింతురు, మజియు కుతుల 
యందు విద్యోప జీశస్థ స్థలములలో . గొన్ని వోట్ల నీమార్షముగూడ 
భ్యేయమునుగా. వర్లి ంట్ంబడి యున్నది, ఈకారణమువలనం. గూడ 
వై సిద్రాంతమే స్టిరప 'డుచున్న దె, ఉపాసనాకాలమున నంతయు ధ్యానిం 
పంబడీయున్న మర్ష మును వదలి మటియొక్కమూార్షము నా శ్రయించు 
ననుట యయు క్రము కదా! ఈకారణాములవలన వ్మాదయస్థానమున నున్న 

పరమేశ్వరు నుపాసించి తదూ)పుండై సిలచినయుపానకుండు ౧౦౧వ 
నాడీద్వారము నాశ్రయించి బవాలోకమునకుం బోవున్యు బ్రతరులు 
మాత్రము తక్కిననాడులనుండి యసియతముగ నిర్లమింతురు. హృదయ 
స్థానమున నున్న పర మేళ్వరుసి. గూర్చి యుపాసనను 'విధించుస్థలమున శ్రుతి 
యూవిమయమునే తెలియజేయుచున్నది. “శతం మైకా చ వృాదయన్య 
నాడ్య సాసాం మూస్దాన ను మఖినిః;నృ తెకా త యోర ఏ మాయ న్నమృ 
తత్వ మేతి విమ్పిజ్ జన్యా ఉత్క్రమణే భవంతి” “వృాదయమునందు 
నూజునొక్కు నాడులు గలవు. అం దొక్కనాడి మాత్రము శిరమునకు 
బోయి యున్నది, ఆనాడి నాళ శ్రాయించి యుక్కఏమించనజీవుండు ట్రా వొ 
లోక్ ప్రా _ప్రిపూర్వకముగం గృ గమము డ్రీనిం చెందును, తక్కి ననాడులనుం 
డియు 6 ఉపాసకులు గానివారు నిర్ల మింతురు గాని దానికి బ బ్రవాలోక ఫలము 
లేదు” అనువాక్యమే యిావివయమునం బ్రమాణము, చన నుపానకుల 
యుత్కాంతికి మార్గము సేయతే మే, 
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ఫూరస్త్రమువలెజే జూ జ్ఞాన్యజ్ఞానులకు సమా+ననూ? కాదా? యను సంశయ 

మందు నిరాకరింపయుడున్తే, ళ్ పూ ర్వాధికరణమునందు క్రు కుతి నాశ్శయించి 
యిం ది యూదులకు గలుగువిలయము నిరవశేవ మని సిజాంతము “ేసినటు 

యిచ్చప గహాదు వై శ్రుతి ననుసరించి జ్ఞానికి గ లుగునిమ్మ 9ముణముంగూడ 
ననియతముగ జేదిచో యొక వార్తరమునుండి య్ కలుగు నని సిద్ధాంతము 
చేయంబడవలసి యున్నది” అని ద ఏప్రాంతనంగతితో వచ్చినయాత్నే పము 

నకు సమాధానము పెప్పంబడుచున్న ది. 

౫౧. తదోకిగ జ్వలనం వ్రత  క్రానిత్రచ్వారో 

ప'ద్య్యాసామర్ధ్యా త్త చ్భెపగ త్యనుస ్రతియోగా 

చ్చ హాన్దానుగృ హతః శ తొోధికయా. ఈ ౨. ౧౭ 

తాత్పర్యము: నిమ్మ." మించుటకు సిద్ధముగ నున్న జీవుడు వాద 
యృమును ప్ర వేళించుటయు కన్యానుగుణముణే నొవాదయముయొక్క. 
యగ మయం విశాసమును జెందటయు ననునవి మాత్రము జ్ఞాన జ్ఞా నులకు 

నబూూనమే కాని యచ్చటనుండి మాత్ర, ము భేదము కలదు, హృాదయ 

పృశాళమువలన గంతవ్యమార్షము కేదపడును. ఇదియు నీయిరువురకును 
కమానమే గాని గతియందు మాత్రము భేదము కలదు. సగుణోపాస 

వడు | బ్రవ్మానొడీమార్లమున శిరమునుండియే నియతముగ నిక్షమించున్యు; 
అజ్ఞాని యగువాండు నేత్రాదులలో జేనినుండి మైనను నిర్ణమించును. వల 
నునిన ౩. 

నగుణోపానకులకు విద్య కలదు. దానిసామర్థ ర స్రమువలన సీనియును 

మీర్పడును. అజ్ఞానులు నానానిధము లగుకర్ష్యల హొచరించుచుండుటశే 

నానా సిధభము లతగులోకముల నొందవలసినవాళ డగుటచే హృూాదయవకాస 

మొుక్క_తీరుగ నుండద్యు దానిచే బ కాశింపంజేయంబడుద్వారంబును 
గెర్క విధముగ నుండదు. అ ట్లుండుటకును పీలు లేదు. సగుణోపానకుల 

షయ మున్ననో యట్టిది కాదు వారు సర్వకర్శల. బరిత్యజించి యైనను 

3రిత్సజింపక నై నను ) యేకదీతతో కేవల మగున్నుపాసన నాచరించిన 

రారు, ఈకారణమువలన విద్భవలనం గలుగునది యగుటచే హృదయ 
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౧౦. రశ ధిక రణము, ౧౦ 

విషయ సంశయ నంగతి పూర్వుపతుము;---పూ ర్వాధికరణమున 
సగుణోపానకునియొక్క యుత్క)మ మభివర్శింపంబడెను, సంసారులయు 
తృ_)మమునకును వాని యుత్క_ఏముమునకునుం గలభేదము . ప్రక్షటింవంబ 
డేను. సంసారుల గత్యాగతులు తృతీయా భార్టాయ వృథమపాదమున నిరూ 
పింపంబడియే యున్నవి, కావున ప్రకృత ముపానకునిగతి నిరూపింపంబ 
డును, వారు బేనయానమార్షముతో ్రహవ్మాలోకమునకుం బోవుదురనియు 
దేవయానమార్షన్వరూపంబును' గూడ యిదివజశే యచ్చటచ్చట నిరా 
పింపఃబడియున్న ది. అయినను యిపూూ డానంతరష్టినంగతితో లేక ప్రస్తా 
పసంగతితో నామార్ల మే సవిమర్శముగ నిరూవింపంబడును. ఉసానకు 

లామార్షమును దేనిమూలనున నాశ్శయింతురో అ ట్లాశ్యయించినవీదప 
నెట్లు వృయాణముంజేయుదురో తుదకు బహలోకము నెట్టు వేరుదురో 

లాలీ య 

యావీథ మంతయు గ్రృమముగ నిరూపింపంబడును, అం దీపాడాంతము 
వణుకు కృమము_క్లినిం గూర్చినకొన్నివి శేమములు విచారింపంబడును, అం 
దీయధికరణమున జేవయాననూో గా శృయకాలము నిరూపింపంబడునుం 

ఛాందోగోోపనివత్తునందు దవారవిద్యయం దీవి సయ మునుగూర్చి వర్షింవం 

బడియున్న ది, సూర్యకిరణములకును హృదయమునందలి సాడులకును గల 

సంబంధమును నవినుర్శముగ నిరూపించి పిదప “అథ య త్రైత దస్తా 
. కా చృరీరా దుత్కామ త్య శ్రైతై రేవ రత్మిభి రూర్ణ్వ్వ చూక్రమతే 

“ ఈఫ రీరమయునుండీ నిర్షమించినజీవుండు సూర్యరశ్ములగుండా నూర్ధలోక 

మునకు. బోనును,” అని చెప్పండి యున్నది. ఈవిషమయమున నొక్క 
సంశయము కలదు, “వగలు మృతినొందినవారుమాొత్రము తకుణమే 

నూరషికిరణముల నాశ యింపవచ్చును గాని రాతి మృతింజెందినవాం 
థీ WW u త 

డౌట్లు ? వొండు సూరోస్టదయ మువజుకు( బ్రతీమీంపవలయు నని తోందు 

చున్నది. శ్రుతి యన్ననో విమయవిభఖాగమును: జేయక సామూన్యముగం 

జెవ్వూచున్నది, యిచ్చట నిర్ణయ మెట్లు” అని సంశయము కలుగును, 

ఇదీ యిందు నివారింపంబడును, 
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అ.౪, పొం, సూ=-౧౮. 

అవతారిక = ఈవివయమున నిర్ణయము నాచరించుటకై మొట్ట 

మొదట సూత్ర కారుడు స్వమతీమును ప్ర తిజ్ఞం చేయుచున్నాడు. 

X౧౫. రశ్చ రను సారి. లం ఈ ౧౮౦ 

తాక్సర్యముః=“అఢ య శై )కతు”అనుకుతి విభాగ మేమియు 
లేకుండగ నే సర్వ్పసామాన్వముగ న నూర్యకిరణా శ్ర శ యమును చెప్పుచున్నది, 

అందజును నాడులనుండి నూర్యకిరణముల నాకొయించువారే మైనను. 
సంసారులు స్వకర్మానుగుణముగ న్వ చ్రాదిలోకములకు బోవుదురనియు 

జ్ఞానులు మాత్రము నూటఒకటవనాడినుండి నిర్ణమించినవారగుటచే బ్రహ్మా 
లోకమునకు. బోవుదు రనియు మాత్రమే యాళుతి చెప్పుచున్నది గాని 
కాలవిభాగమునుగూర్ని చెవ్వుట లేదు. కావున నెప్పుడు మృతి. జెందినను 
కాలనియనుముతోం బని లేకయే జీవుడు సూర్యరక్షుల సొశ్ర యింతురు. 

అ-9, పొా-౨. 'సూ-౧౯. 

అవతారిక: ఈ ప్రతిజ్ఞను ఆవే వనమాభానములతో స్థిరము 
జేయుచున్నా (డు. 

౫౧౬: సిళి నేతి చే న్న సంబంధ స్య యావద్దహా 

భావిత్వా ద్దర్శ యతి చం ౪,౨ ౧౯. 
తాత్పర్యము, పూర్వ వతుము ఇట్లు చెప్పుట యు రకము కాదు, 

నూర్యకిరణాములు పగటియందుగాని యుండవు, కిరణము లుండిననేగాని 
నాడులకు వానితో సంబంధము కలుగనేరదు. కావున పగటియందు వాతి 
జెందినయెడల నూర్యకిరణముల నాశ్రయింపవచ్చునుగాని లేకున్న నది 
నంభవింపనేరదు, రాత్రియందు సూర్వకిరణములు తేనుకదా! 

సిద్దాంతము? ఇట్లు చెప్పుట యుక్తము కాదుం ఇతర ప్రమాణ 
ముల ననునరించి చూచినను నొడులకును సూర్యకిరణములకును గరసంబం 
ధము శాళస్పతమని తేలుచున్నది. శరీర మున్నంతకాల ముండుసది యీయని 
న్పవ్హ మగుచున్నది, ఈవిమయమున వైద్యశాస్ర్రము ప్రమాణము, 

Cul 
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నర్వీనొడులయందును వ్యాపించి యున్న పి తరసమే నూర్యని'కేజ స్పని 
యచ్చట "జెప్పంబడి యున్నది. దీనికీ నొకవ్వుడు నాడులనుండి విరెవెరాగము 

"కలుగు ననుట నంభవింపదు కోదా! మరణకాలమువజకు నిది యిన్లే 
యుండును; జీవుడు నిర్జమించినవిదపం గాని యోోావీ త్రరసము నాళము 

నొందడదుగచడా! య;ోోకారణము వలన నిర్లమింపంబోవువాసికి సూరస్థకిరణ 

ములే యుండవలయు ననునియవుము లేను. వీ తరనరూవమగు సూర్వు 

తేజన్ను సా క్రయించియే వాండు సూర్యని జెందవచ్చును. “ఆఅముష్తా 

జాదితాష్ట త్ప్రతాయంచే తా ఆను నాడీమషు సృపా ఆభో్యో నాడీభప్టః 
వ్రతాయంలే తఒముమ్మీ న్నాది కే సృపాళ “అఆకిరణాములు సూర్వు 

నుండి నాడులలోనికిని నాడులనుండి నూర్వునిలోనికి వ్యాపించియున్న విం” 

అని శ్రు తియు నీనంబంధనునుగార్చి చెప్పుచున్న ది. కావున రాత్రియందు 
వ్యాతీ*  జెందినవాండుం గూడ నిత్యసంబంధముతో తననొడులయందు 
వ్యాపించియున్న సూర్యకిరణములగుండ (పి త్తరసరూప మగుసూర్య 

తేజన్సుగుండ) ప్రయాణము. జేయవచ్చును. 

ఇదియునుం గాక సూర్యకిరణములు రాత్రు లయందు లే వనుటయు 
సిబ్ఞాంతము కాదు, గ్రీవ్మరాత్రులయందు వానియానికి ప్ర తరితు ముగనే 
తెలియవచ్చుచున్నది, మధాహ్నా కాలమునందువ లె రాత్రులయందు: 

గూడ నాబయుతువునందు సంతాపముకలుగుచుండుటచే సీవివయ మూహీం 

పంబడుచున్నది. దీనిని. బట్టిమూచిన సర్గర్మాతు లయందు నిశ్లే యూహిం 
పంబడవచ్చును. అధికములుగ నుండుటవే లీ మృవాత్రులయం జాక్రిరణ 

ములు స్పష్టము లగుచున్నవి యనియు దక్కీనరా త్రులయందు న్వల్పను 

లుగ నుండుటచే నట్లు గానవచ్చుట లేదనియు నిర్హయింపబడవచ్చును, 
ఈకారణమువలనం గూడ రా త్రి మృతులు సూర్యకిరణముల నొళ్ర 

యింపనచ్చును, “*అవాసేవై తదా త్రౌ.దధాతి” “సూర్యు(డు పగటి జే 

రాత్రియందు గూడ నిలుపుచున్నాండు (పగలన(గా శీరణ ప్ర సారము)” 
అనుశ్ర్రు తియు సీవిషవయచుచే స్పష్టముం 'జేయుచున్నది. మజియు జలము 

యు డగుచం ద్రునియందు పృతివింబించిననూర్యకిరణము లే వెన్నల. ఈకా 

రను వలనయగహాడ రా త్రులయందు నూర్యుకిరణములు కలవు, ఇట్లు దివా 

రాత్రు లంయయందు నూర్యకిరణము లెడ తెగక యుండుటచే నాడులకు వాని 

తోం గలసంబంధ ముప్పటికిని నశింవదు. “అముష్నా దాదిత్యాత్ ” అను 
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శ్రుతి సొామాన్వముగ నాడీకిరణనంబంభమును జెన్వూ చున్న నోఆసంబంధము 
సర్వకాలములయందు నుండునదియా ? లేక యొకప్పుడు మాత్రమే 
యుండునదియా?” అనువి శేమమును బోధింపకున్న ను ప్రన్తుతనిరూపణము. 
ననుసరించి విశేవమును గ్రహింపవలయును. “అనా శేవి” అను శ్రుతి 
యానిరూవణకు. గూడ నొధారముగ నున్న ది కడా! కావున సెట్లును “కాట 

భేదము లేక నిప్పుడు మృతిం జెందినను జీవ్రండు నూర్యక్రిరణముల నాళ 
యించు ననుటయీ సిర్రాంతము, 

“ఇట్లు చెవ్పణేల రాత్రి మృతి నొందిననాండు. నూర్యకీరణముల 
నౌ శ యింపకయే సంకల్పాడిబలముచే నూర్జ లోకమునకు. బోేోవచ్చును 

కదా !” అనుటయు యుక్తము కాదు, అప్పూడు రళ్ళిసంచార మును. 
గూర్చి చెప్పుళుతియే సిరర్ధక ము కావలసి వచ్చును. ఉపాసకుడు జీవ 
యానమౌార్షము న్మాశ్తయించుటకు నూర్యకిరణాసంబంధ మక్కజ లేకుం 
డిన నెప్పటికిని యక్క. లేకపోవలయు నీగాని యుక పూడు మూ శ ము 
కావలసి వచ్చు ననుట యెట్లు ? శుతియం దు, అట్రివి భాగము కానరాలేదు. 
పగలు మృతిం జెందిన వాడు నూర్య్ణకిరణముల న్నొక్రోయించు ననియు 
ర్యార్రి మృతనొందినవాం డ ట్లా శయింపడనియు శ్రుతి చెప్పుట. లేదు 
కదా! కావున నీవాదము సరిపడదు, “ల్ల ట్లయిన రాత్రికాలమున నుతి 
నొండెనేసి విద్యంనుడును ఉోర్ట పలోకమునకు బోనం డేకి” అనిన 
నదియు యుక్తము కాదు. అప్పుడు విద్యాఫలమునకు పాఖీకత్పియు 
(అనగా కలిగినను కలుగనచ్చును లేకున్న లేకపోవచ్చును అనునియ 
మౌభానము వచ్చును, ఉపాసకుఃడై నను పగటియందు మృతి గలిగిననే 
కాని ట్రవ్యాలోకప్రా క్రీ కలుగదు; ఆమృతియు నెప్పుడు గలుగునో స్పష్టము 
కాదు. విద్యావంతులకు నది పగలే కలుగు ననియు సియమించుటకు 
వీలు లేదు కదా! కావున నిదియే సిద్ధాంత మైనచో విద్యయం జవం 
డును ప్రవర్తింపండు ఫలనియమము లేనిపని నెవ్పిడాచరించును, కావున 
సీపత్ష, నునర్గ హేతువు. “త్త ట్లయిన మజీమొకవిధము గాం చెప్పవచ్చును, 
రాత్రికాలమున మృతింజెందినవాండు నూర్యరశ్శి ప్రౌొక్షిశె సగటివజకు 
నిరీఫ్రీంచు ననవచ్చును కదా!” అనుటయు నరి కొద అటి నికీ 
తణము నంగీక రించిన సూరో్వ్యోదయానం తరమునం గూడ నోొకానా 
కప్పుడు రశ్లిప్రా ప్రీ లేకపోనలసి వచ్చును. నొడులతో సూర్యకిరణము లు 

Coal 
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సంబంధించునప్పూజే కదా చానిమూలమున (నూర్యకిరణముల మకాలమున) 
జీవునకు నూర్ట్వగమనము తటస్థించును. జీహము బాగుగ నుండిననేగాని 
యిక సంజంభన్వు తేటస్థింపదు, కొన్ని కొన్ని సమయములయందు మృత 
శరీరము లప్పుడే దహింపంబడుట గూడం గలదు కదా! ఒకవేళ 'తెల్లవారునం 
నకు తన జేవాము భస, మగునేని యప్పు డాజ్ఞాని యేమిచేయును? సూర్యర 
శుల నె ట్లాకమించును? ఇట్లు విరుద్దమగుటచే నీకుతేము యు_క్రియు_క్రము 
కాదు “సన యావ త మే నృన స్తావ డాదిత్యం గచ్చతి” “ఆయుపాసకు(డు 
మనన్పు నెప్పుడు ప్రయాణోన్ముఖమును గాపించునో యప్ఫుడే సూర్యులోక 
మును జెందును అను మొదలగువాక్యములచే శ్రుతి “జ్ఞానులు వవివయ 
మును: గహార్చి మైనను నిరీవీంచువారు కారు” అని స్పష్టము చేయుచు 
న్నది. కావున నెట్లును మృతినొందినవానికి నూర్యరశి ప్రాప్తి తతుణమే కలు 
గుననుటయ్ సిద్ధాంతము. 

౧౧. దక్నీ కాయ నాధిక రణము, 
వివయసంశో యనంగతలిపూరషపతు ముబు;---ఈయధికరణము నం 

దును పూర్యమివలెనే రృమము క్తి కౌలయు విజారింప, బడును. కావున 

నీరెండధికరణములకు నేకవిషయత్వమే సంగతి, “దఖీణాయనమున మర 
ఇ నొందినవాండు ముక్తిని జెందునా ? జెందండా ”” యనుసంశయ 

ము నిరాకరింపంబడును. “శ్ఫుతిన్ఫృతులయం దుత్తరాయణమే చు. క్షి 

సాధన మని యున్నది. “ఆపూర్యమాణ పయో చ్యాన్షడ్ద జ్ జేతి 
మూాసాం స్తాన్” *“నూర్వుండు ఉ త్తరపువై పు నడచు నుత్తరాయణనూ 
సముల నాింటిని ఉపాసకుండు శుక పకుమునుంకి జెందును” అనువాక్య 
ముచే శ్రూతియు; “భీమ్ణుఃడు శరతల్పగతుండై యు_క్తరాయణము వచ్చునం 
శవణకు ప్రాణములను విడువకం బ్రతీమీంచుచుండును! అను మొద లగుకథల 

వర్ణించుటణే స్ఫృతులును ఈవివయమును స్పష్టము చేయుచున్నవి. కా 
వున దథ్నీణాయనమున మృతి నొందినవాండు ము క్తి నొందనేరండు, పూ 
రాషధికరణమునం గాలా వేత జ్ఞానికి లేడంటిరిగాని యిచ్చట నట్లు జెప్పు 
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టకు వీలు లేదు” అని ప్రశ్యుదావారణనంగతిత వచ్చిన వూరపపత ము 
ఖండింపంబడునుం 

౫౧౭ అత శ్వాయ నె2పీ దక్ష కో. ౪,౨. ౨౦౪ 

తాత్సరర్ణిము==ఈ యాతే పమునకు నమాధానముగ మేము 
క్ శ్రగాం జెప్పవలసిన జేదియు లేను, జ్ఞానియగు వాడు ఫలమప్రా క్రీ ప్తె కా 

లమును ప్రతీవీంపండనియు విద్భయు నియమము? ఫలము 'సాసంగసనది 
యనియు 'మృత్వువునకు కొలనియముము లే దనియు. బై యధికరణము 
నంజే నిరూపించి యున్నాము, ఈనిరూపణ నాశ్ర యించిన నిచ్చటఃగూడ 
కాలవిభాగ నియమమునకు ఏ లుండదు. పయయనమున మృతినొందినను 

జ్ఞాని నిర్భివాదముగ ముక్రిఫలము నొందనచ్చును. ఉ_త్తరాయణమరణ 
ప్ర సిద్ధి యజ్ఞానులనుం గూర్చినదియే కాని జ్ఞానివ్మయ మైనది కాదు. భీష్తుం 
దు జ్ఞాని యేయ్య ను 'త్రరాయణమువజకు ప్రతీమీంచుట లోకాణారము 
ను వరిపాలించుటక య్యే కాని మజీయొకకారణమువలనం గాదు, “ఆవ్లూ 
రష్టభూాణపమయాత్ ” అనుళుతికిని మిరు తీలంచినది యర్థము కాదు. దా 
నికి ను త్రరాయగాభిమాని దేవత యీ యర్లము, ఈవివయము *ఆలివాహీ 
కా_స్టల్లింగాత్ , రీ క ఈ” అనుసూ క్ర మున స్పష్టము చేయంబడునుం 

అ= టి పా సూ, 

అవతారికవ--ోఇట్లు కాదు, స సృృతియందు “య త్తే కాలే ద్యనా 
వృత్తి మొవృ శ్తి త్తం చైవ ఇయోాగినకి వృయాతా యాంతి త్రం శో కాలం వమ్యూమి 
భరతర్షభ” 'ఓయర్డునా! యోగులు వశాలమునందు మృతినొంది పునరా 
వృత్తి 'కేనిబ హ్లలోకమును జెందుదురో వకాలమున మృతినొంది వునరా 

వృత్తి నొంపుదురో ఆకాలమును నీకు చెప్పెది అని కాలనిర్ణయ 
మూరంభింప: బడి *అర్చిరాదిమార్లము బ్ర 2 వ్యాలోక ప్రా _వీసొధన మనీయు 
'ధూమౌాదిచూ+రక్షము వునరావృ త్రి వతు వనేయు "జెప్పంబడియున్న ది. 
అందు ఉ శ్రరాయణాదులు ఆర్చి రాదిమాక్షమునందును దీ గాన 

రాశ్సాదులు ధూవాదిమార్చమునందును చేరియున్న వి, కావున దవీణా 
* అర్ష్నిరాదిమాగ్గ శు (అం, పొ, నూ-౧౫. “పీజీ-202 చూ.) 

1 థూమాదిమార్లతూ (ఆం3. సా. "ఫేజీ.10 చూ,) 
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కునొదులయందు మృతింజెందినవానికి ము_క్లికలుగుట యట్లు?” అనిన 

సమాధానము చెప్పుచున్నాడు, 

సో a స్త © ౧౮. యోగినః ప్రతి చ సర్యులి స్యార్తి చైతే 
౪9, ౨, ౨౧ 

తాత్సర్యమువాలాస్త్య ృతులయందు సనిరూపింపండిన కాలభేదము 

శ్రుతులయందలి విద్భలలోనికి జెచ్చికొనబడుటకు వీలులేదు. శ్రుతులయం 

దో అర్బ్చిరాదిళ జ బములచే నాయా'జేవశలు నూ త్ర జే ఇచెప్పంబడేయున్న వి. 

ఇట్లగుటవే రెండువివయములును వరస్పరభిన్న ములు. మజీయు స్మ్యృ్రృతేల 
యందు *అయోగసాంఖ్వవిభాగము కీలద్యూ చేదమున నది చేదు. తయా? 

సాంఖ్యుల నుంగూర్చియే యిచ్చట నీకాలవిభాగము చెప్పబడెను. ఇట్లుండ 
నిది శ్య్రుతిసిద్ధము లగువిద్భలతో నెట్లు సంబంధించును. కావున నధ్ధికారి 

భేదము కూడ్ నుండుటచే నీస స్మృతులకును వేద వాక్ళములకును విరోధము 
రాదులీవ్హదియేమి శితియందేలి జేవయాన పితృయానమార్షములే స సలి 

యందును గానవచ్చుచున్నవి” అనియెదవే ము? అ ట్లయిన రెండువివేయ 
ములకును విరోధమే లేదు. శృుతియందువలెనే స సృృతియందును జేవత లే 
పర్మిగృహింవంబడి యుండి లేన్ నరగ్గిము సమానమే యగును కదా! 

“గం “కొలం వామి” అనుకాలోప దేశ పతిజ్ఞ న స్మృతియందు గాన 

వచ్చుటచే గడా మొట్టమొదట నీనంశ యము ఏ కలిగినది. ఆప్రతిజ్ఞ యట్టిది 

గాక కాలోవ'జేళచార్చీరమునం దదభిమాని దేవతల నుపచేశిందునది యగు 

చేని యిక భేద మేమి కలుగును కావున నెట్లును క్రమముక్తిపులమునకు 

కౌలనింోనుము లే దనుటయే సిద్ధాంతము. 

బ్రహృసూత్రార్థచం ద్రైకయందు చతుర్థాభ్యాయ మున 

డక తీయ పాదము 

శ రెరూగమనయగా కర్ష్మ్మయోగమా. సాంఖ్యమనంగా జ్ఞ జానయోగనక. వీనిని విధా 

గించి చెప్పుట యాగ సౌంఖ్య విభాగము, మణి యు యోగమునలా నిష్టైనిష్షఫప్రలనుఅ 

యందు నమచి త్తర్వము. సాంఖ్య మునంగా ఫ లేచ్భా ఠా హీత్యమా. 
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అదా ఆడ 
| ట్రైవ్మా సూతా ర్థదంద్రిక. 

చతుర్జాధ్యాయము _ కృతియపా? 

పాదానతౌారిక ం 

పూర్వపాదమున నుత్కా9ంతి విచారింపంబడెను. 
గాంగీభావనంగతితో నీయుత్కా-ంతికి బిదప నా శ్రోయింవల' 
నమార్ల ము వీచారింపంబడును, ఆమార్ల్షముయొక్క_ స్వరా=ః 
దానియందు ప్రయాణనుం జేయువిధంబును బ్రహ్మలోక 
బును నుటతీయు టబ్రస్తాపాగతము లగునితరవివయ ములు కూ 
బడును, 

౧ అర్బ రాద్య ధిక రణము, 

విషయనంగతినంశయ ములు: అందీ ప థమాధికర౬ 
లోకబూర్ల మేక నిధనూా? యనేకవిధమూా? 'యనువివయనూుం 
బడును, శు)/తులయందు జ్ర థెతె శేవ రశ్రి భి రూార్ల పూ 
అని యొక చోట సూర్యుకిరణములగుండా బహ్మలోకవా వి క 
“ లే2ర్చిమ మభిసంభవం త్యర్చి పో౭వాఃి” “ఆయుపాసకు, 
నాశ్తయింతురు. అటనుండి పగటిని జెందుదురు, (కేజస్సన- 3 
మానించుజేవత పగ లనినను చాని నభీమానించు బేవత య్ 
యొక చోట నర్చి రాదిక నుమున నాలోకమునకు నువానరప ౬ 

* అంగమన(యగా నవయవము ఆంగీయన(గా నది కలది. ౫5ంటి కన 
ముంగాంగీభావనసంభంధతణ. 
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రనియు, ోన వతం జేవయానం పంథాన మాసా చ్యాగ్నిలోక మూగ 
చృతి" ““ఆయుపానకు డు జేవయానమౌార్ష ము నాశ్రయించి యగ్నిలో 

' కమునకు వచ్చును” అని వేటొక్క-చోట నగ్ని లో కాదులే బవాలోకము 
నకు తోివయనియు, “యదా వె పురుపోఒస్తా ల్లో కా తతి న వాయు 
మాగచ్చతి” *ఎవ్వుడు పురుషుడు జేవామును విడుచునో యప్పుడు 
వాయువును చేరును” అని కొండొకచోట వాయ్వాాదులే తత్పా) పిసా 
ధనము ననియు, “సూర్యద్వా లేణ తే విరజాః ప్రయాంతి” “వారు నిర్వి 
ఫఘ్నుముగా నూర్వునిగుండా బ్రవ్మాలోకమును జెందుదురు” అని వెరండియు 
నొక్క_న్థలమున నూర్యాదులే తతా) వికె. యా శ్రాయింపంబడవలసినవా 
రనియు వర్షింపంబడి యున్నది. ఇదియే సంశయ హేతువు. “ ఈమార్లము 
లన్ని యు. బరస్పరభిన్నములా? కావా? ఈయన్ని విశేవణముల నేదియో 
యొక విధ ముగ నొక శాస్టలమునం చే సమన్వయింపవలయునా”ొ యనుసం 
శయ మిాసందర్భమువలన కలుగును. అది నయు క్షికముగ నిందు నిరాక 
రింపంబడును, ఈయధికరణము మొదటిదగుటచే దీనికి? బ్ర ల్యేకనంగతి 
లేదు; పాదసంగతియే దీనికిని సంగతి యని తెలిసికొనవలయును. 

వూర్వపతీము:--* జీవయానబూార్లము చేరునంగవణకు నుపాస 

కులకును అజ్ఞానులకుం గూడ నుత్కాఎంతిరూర్ష మొక్కటియే యని 
పూర్వ పాడమునండే వివరించి యున్నారు. ఆపిదప నజ్ఞానులగువారికి 
గలుగపరిస్థితులు ముశ్నే వివరింపంబడి యున్నవి జ్ఞానులకు బవాలోక 

ప్రాకి గలుగు ననియు వర్మింపంబడి యున్నది. ఆ బ్రహ్మలోక చా ్తికి మార్ల 

మగు చేవయానమార్షము శ్రుతులయం దనేకవిధములుగ వర్ష్మింపంబడ్ 

యున్నది. దీనిని. బట్టిమాచిన బ్రృవాలోకప్రా ప్రికి ననేకమారగ్రములు కల 
వనుటయీ యు_క్లియు క్షముగ దోచుచున్నద్యి ఉపానకు లగువారు వానిలో 
నేదిరోూ యొకమార్లను నా శృయించి బ్రహ్మలోకమును జెందవచ్చు నను 

టయీ నిర్వివాదముగ నున్నది, ఈమార్లములు వేజు'వేఆు వ కరణముల 
యందును వేజువేజువిద్భలకు సమిపమునందును వర్ణింపబడినవి యగు 

టచే వేణు వేజుగనే యుండి తీరనలయును. అన్నియు నొక్క_టియే మైన 
యెడల “వతై "రేవ రళ్లిభి” అనునవధారణ నిరర్థక మగును. *“ఉపాసకుండు 
నూర్యకిరణముల నా శ్రయించీయే నిక్షమించును.? అనిన నర్థమేమి? “మతి 
యొక మోార్గముగుండా నిర్లమింవడు అనియే కదా! ెండవమార్షమే 



572 ద్రహ్మనూ శ్రములు, అ-రీ, పొ, నూయి, 

లేకుండిన నీయునధారణ మెట్లు యు క్లియు క్ర మగును? ఇదియును గాక 
“స యావ త్హి వ్యేత్ " అనుశ్రుతియందు త్వర వనర్హింపంబడి యున్నది. 
బ్రదెయు రెండవమార్లము లేకున్న విరుద్ధ మగును. ఒక పట్టణమునకు 
నొల్లువె పులనుండియు ననేకదూర్షము లుండి యందు. గొన్ని వంకర 
గాను మతికొన్ని చక్కగాను యుండినచో నప్పుడు “ఇది నంకరమార్రము 
దీని నాశృయించిన నాపట్టణమునకు త్వరగా చేరరు.” అనియు, గలది 
చక్కనిమార్షము దీని నాశ యించిన నాపురమునకు లీన్రు ముగాం జేరు 
దురు.) అనియు. జెప్పబడవచ్చును గాని మూాగర్రాంశర మే 'లేకుండిన నది 

యెట్లు సరిపడును ? ఈకారణములనలన నిర్చివాదముగ మాక్షములు 
భిన్న ము లే.” 

ద. బి త సొ-=8 థి సూ=౧. 

అవరఠౌరిక అనిన నీపూర్యపశ మును ఖండింపు చున్నా (దు. 

౫౧౯. అర్ప్వి రాదినా తత్స థల, ౪. ౩.౧. 

తాత్సరకము:-_.మార్ల ములు పరస్సరభిన్నము లని సంశోయింపః 
బని లేడు. అర్చిరాదిమార్ల మొక్కటియే ్రహృలోళమునకు మార్షము, 
ఉపాసనకు లామారగ్షము నాశృయించియే ప్రయాణముం చేయుదురు. శ్రుతి 
యందు విద్యాభేదాదుల న వేవ్నీంపక సరోోపానకులకు నర్చి రాదిమార్ల మే 
పర్మించంబడి యున్నది, “మేచామో అరణ్యే శృద్ధాం సత్య ముపొస 
శ” “ఎవ్వరు అరణ్యమున నివసించి శ్ర ధ్ధావూర్వకముగ పరమేశ్వరు 
నుపాసింతురో వారు జేవయానమును జెందుదురు” అని పంచాగ్ని విద్య 
యందు కలదు. అచ్చట నర్చి రాదడిమార్హ మే స్పష్టముగ వర్షింపంబడి యు 
న్నది. ఈకారణమువలన నండటకును అర్చిరాదిమార్ష మొక్కటియే 
చూర్ష మని సిద్దాంతము జేయుటకు వీ లగుచున్న ది, 

“ ఈసీడాంతము రొంతవజకు యు రమే. వేదమున న నీఠవిద్యలు 
కలవ్చు, అందు కొన్ని (టియందు బ్రహాలోక మార్షము చెప్పబడి యున్నది, 
మతీకొన్ని టియంగు చెప్పబడి యుండలేదు. శాన్రన పె శు తి ననుసరించి 
చాచిన నేయేస్థలములయందు మోారాంతరము జెప్పంబడ లేదో ఆయాస్థల ౧ ముల3యండు ఈయర్భిరాదిమాంర్ల మనువ ర్రీపవచ్చు నని లేలుచున్నది. 
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ఇంతయే గాని మాశ్తాంకరము 'చెప్పంబడియున్న చోట్ల నిది యేల యను 
Gy 

వ _ర్తింపవలయును  అసియెడవేమొ వినుము. ఈమార్లములు. పరస్పర 

భిన్న ములై యుండునేని యవ్వుడు మీరన్న ట్రై యగును అర్చిరాదివూ 
నము మాగన్తాంతరములు ఇవ్పంబడ్షి యున్న స్థలమున ననువ_ర్తింపకుండును 

గాని యిచ్చట నట్టు లేదు, అన్ని చోట్లను చెప్పంబడియున్న మార్ష మొక్క 
టిమ్. చానికి నచేకవికేషణము లుందుటచే నొక్కాక్కస్థలమున నొక్కొ 
క్క_విజేవాము గక గృబాంపంబడిను,. ప పృథాననగరమునకు మాత్ర మే బోవు 

చున్నను మూార్లమనందు మధష్టిమధ్య నశేకగ్రామము లుండున్ట్లు బ్ర బ్బా 

లోకమునకు. ” బోవునర్చి రానమొక్షమునందును నడుమనడుమ సస 

లోకములు గలవు. వానిలో నొక్కొ_క్క.టి యొక్కొక్కస్థలమున 

గృహూంవంబడి యున్నది. ఇ ట్రగుటచేతనే యన్ని శ్రుతులు నొక్కమార్ష 
మయనశే సంబంధించినవి యని గుజుతింపంబడుచున్న ది, ఇట్ల టగుటజేతనే 

““వవార్త మంకట నొక్కటియీ” అని సిద్దాంతము వేయంబడుచున్నదిం 

ఇది యుక్తమే॥ జా! ఆశు)తులు భిన్న ప్ర ప కరణములయం దున్నను సమాన 

విదష్టలయందు ఇ*గుణోపసంహోరము చేయంబడునట్లు సమాననూార్లమునం 

డును గుణోవనంహారము వేయంబడవచ్చును కదా! పై శుతులయందు 

ను అద్చటచ్చట గొంతయాధికముం జెప్పడి యున్నను అర్చిరాది 
మార్ల వృస్తావమున. వర్మింపంబడియున్న లోకములలో నేదియెన నొక్కటి' 
నియత ముగ, బ్రల్స్టలమునందును గృహీంపంబడుచున్న ది, ఈకారణము 

వలన సర్వస్థలముల యందు నొక్క మార్ల మే యఖివర్శింపంబడె ననుట 

న్టియింప నగును. మజియు విద్యలు గూడ పరన్సరభిన్న ములే యెనను 

అన్ని టికిని బ వూలోకప్రా క ప్రియే ఫల మగుటచేతను అర్షి రాదిమార్ల ను 

నందు ప్రస్తావ౦పంబడినలోకవ ములలో నేదియైన సొక్కటి గ్రహింపంబ 

డియీ యుండుచుండుటచేతను మార్గమునకు మాత్రము భేదము కలం 
గదు, మార్చ మొక్కటియే మైనను అం దచేకలోకము లుండనచ్చును; 
ఒకస్థలమున గొన్నియు మజీకొన్ని స్థలముల చుజీకొన్నియు నాలోక 

ములఆం నర్హింపఃబడె యుండవచ్చును. క ట్లుండ ననేకమార్రములు కల 
_ + సభ్లోపసంహారమనలగా నొకస్థఅమున జెప్పయబడియున్నధర్మమాల సమాన 

ముగు మ జీయొక స్థలమునకు జెచ్చిక్రొనుట. 
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వని యంగీకరింపనేటికి? అది *గొరవము కడా! కావున నిర్వివాదముగ 
సర్వోపాసకులకును అర్చిరాదిమార్ల మొక్కటియే బ్రవాలోక ప్రా ప్రి 
మార్త మని సిద్దాంతము చేయవచ్చును. 

కూ ఛతే చేవ రశ భిఖి అను నవభారణంబును తర్పరనుం 

గూర్చి చెవ్పుటయు గూడ నీసిక్రాంతమును భంగము చేయనేరవు. ఈ 

యవధారణము పదాన్థాంతరముల నిషేధించుటకై చేయంబడినది కాదు. 

అచ్చట నున్న నాక్యముల విమర్శించిన నీవిమయమే స్పన్ల మగును. ఈ 
కారణమువలన నాయవభారణము కారణనులరకు. గలస్వాతం శ్ర, మును 

కాలభేదముతో ౯ బనిలేకయే కార్యనిర్వావామును చేయంగలుగుటను 
వూ త్ర మే చెప్పుచున్నది యనవలయును. మజశీయు నొక్క పదము యొక 
విషయమును విధించుచు తీక్కినవీవయములను నిషేధింపుచు గూడ 
నుంకునని చెప్పుట నంభవింపదు. అప్పుడు వాక్యభేదము కలుగును కడా! 

కావున నిర్వివాదముగ నీయవధారణము కిరణ వ వృభౌవము నభివర్ణించు 
నదియే,“ వేడమున నవిశేవముగ విధింపంబడి యురకుటచే జీవునకు రాత్రి 
మైనను పగలై నను నూర్యకిరణము లే మాములు.” అనువిమయమును 
దృఢము చేయునదియే. వఖారించీన నచ టి wees మొట్ట 

మొదటినుండియు నఫూర్వముగం గరగ వ్ర స్తాపముం జేయంబడి వానికి 
' నాడులలో *. గలసంబంధము ప్రయత్న పూర్వకము? వర్శింపంబడీ తుదకు 
నవియే నూర పగ మనమార్ల ములుగం జెప్పంబడి యున్నవి, ఇ ట్లుండ నిది 
విధికాక్ కేవల నుర్థాంకరనిపేధమాత్ర మగుటకు వీలు శేదు కదా! 

కావున సిర్వివాదముగ నవధారణమువలన మాసిగ్ధాంతీనునకు భంగము 
రాదు. ఇస్తే త్వరనుం గూర్చి చెపుటయు భంగకరము కానేరదు. అరి 
రాదిమార్లను నొక్కడానినే పర్మిగృహించినను త్వర చెప్పణబుడవచ్చును. 
గంతవ్య ప, బేశ మొక్కటియీ మైనను మౌార్షము కూడ నొక్కటియీ 
మైనను గమనమునకు మాత్రము భేదము కలుగవచ్చును; ఇతర ప "జ్ళ 
ములకు బోవువారికంకొ వేగముగ నుపానకులు బ్ర హలోకమును చెంద 
వచ్చును, “వీండు నిమివములో గమ్యుస్థానమును పను అను మొద 
లగువ్యవహారములన లె కతి యీవ్యవహోరమునుగూడ. చేసి యుండ 

* గారను, (ఆంం. పా-3. నూ-౨౧. పీజీ.381% చూ.) 

ళా 
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వచ్చును. కావున నిర్వివాదముగ నర్చి రా దిమొర్ష ము నొక్క దానినే యంగీ 
కరింప పన్నును, 

దీనికి మతిరక పమాణముకూడ కలదు, “ అశ్రాతయోః పథో 
ర్న కతనరేణ చన” “పః పాత్తు లగువారు ఈవితృయాన చేవయానములలో 
నొక్క_దావినింహాడ నా శ్ర యీంపరు. అని శుతియందు రెండుమార్లములు 

' మాత్ర మే చెప్పబడి పోని నొ శ్రయింపని వారికి నతికష్ట వగు మూాండవ 
మార్షము వెప్పుంబడి యున్నది. 9 ట్లగుటచే ను త్తమగతి! సాధనము లగునవి 
శండుమూర్షమ లు మాత్రమే యని స్పన్టముగుచున్నది. ఆరెంటిలో 
నొక్కటి న థాదిప్రా వ్రసాథ్న మగుపితృయాన మనుటలో వివాదము 
లేదు కదా! ఇక మిగలినది యుక్కదూార్ల మే. అదియే జేవయా'నను; అది 
యే యర్చిరాదిమార్షము; ఈనిరూపణమువలనంగూడ నర్చి రాదిమార్ష 
మొక్క_టి యే వేదమునకు సమ్మత మైనట్లు తోచుచున్నది. ఇదియునోలాక 
నర్చిరాదివోార్లమును ప్రత్యతుముగా వర్శ్మించునప్పూడు మార్షమధ్యమునం 

దణేకలోకము లున్నట్లు చెప్పంబడి యున్న ది. ఇతరస్థలములయం దన్న నో 
కొ శ్రవివయ ములు కొన్ని చేర్చంబడినను పాత వానిలో నొక్క_టియే 
జెప్పుబడుచు వచ్చెను అల్ససంఖ్య గలుగునట్లు మాత్రమే మొత్తము 

వింద విషయము లభివర్షింపంబడుచు వచ్చెను. దీనిని బట్టేచూచినను మొ 

సిద్దాంత మే స్థిర నగును. అల్పవిషయముల నధికములోనికి నుపనంవారించు 
కొనవలయు ననుట యు_క్రియు క్షము కదా! కావున నెట్లును అర్చిరాది 

మార్ష ముక్కొ_టియే ముక్తికి సాధనముం 

౨, వాయ్యధిక రణము, 

విషయ  సంశోయములు3 పె యధికరణమున మోయ మార్త 

మొక్క_టియే యని నిరూవింపంబడెను. ఇచ్చట గుణోపసంహారముం జేయ 
నలసినతెజణంగు వివారింపంబడాను, అధికముగ జప్పంబడియున్ననీమయ 

ముల నిచ్చట జేర్నవలసినదియు వివరింపంబడును. “స వతం జేవయానం 

పంథాన మాప డాన్దిగ్నిలోక మాగచ్చతి న వాయులొ కం స వరుణలోకం 

న ఇం ద్ర లోక 6న ప్ర జూపతిలోకం స స బ్రహ్మలోకం.“ _* ఆయువాసరకుండు 

_ 
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"జీవయానమార్షము నాశ్రయించి మొట్టమొదట _నగ్నిలోక మునకు? 
బోవును, వాయులోకమునకును అం దుండి వరుణలోకమునకును అం 

దుండి ఇంద్రలోకమునకును వీదప ,ప్రజాపతిలోకమునకును తరువాత . 

బ్ర వలో కమయనకు జోవునుోో. అని “శామీకకీట్రా హూణోపసిమత్తునందు 
'జేవయానక్రులి కలదు. ఇచ్చట మొట్ట మొదట "సస్నహోళము పర్లి రిప 

బడెను; ఆర్బి రాడిమార్షము న చెవ్వుసప్వడును మొట్టమొదట నర్చిశ్ళ? ఇబైము. 

ప్రయోగింపబడెను. అర్చిళ్ళబ్దమునకు. గూడ నగ్ని య్ యర్థ మగుటదే 
'నంతవభకు సంశయము లేదు. తర్వాత సిచ్చట వాయులోకమును గూర్చి 

యు నచ్చట నవారభిమూన బేనతను. గూర్చి చెప్పబడి యున్నది. ఇది 

విరుద్ధము కదా! *-ఈనివయము నెట్లు నమన్వయింపవలయును? వాయు 

లోకము నచ్చటం జేర్పవలయును ?” అనునంశయ మిచ్చట నిరాకరింపం 
బడునో “నూర్యమప్రా పిక బూర్వము వాయుప్రా ప్రి యని సిద్దాంతము, 
"వేయంబడునుః 

సంగతి పూర్వ వతు ము 3. ఇట్లు సి్థాంత ముం జేయుటకు ఏలు 
లేదు “యదా వై పురు పోఒస్తా ల్లోకా తెప్పురి స వాయు మాగ 
చృతి తస్మై స తత్ర విజహీతే యథా రథచక కృన్య ఖం లేన స వూర్ణ 
మొ్రమనే స "ఆదిత్య మాగచ్చతిో “ఎప్పడు వురుముండు యీోక కీ 

రమునుండి నిరమించునో అప్పుడు వాయువును జెందును. రథచ,క్రము 
యొక్క.రంధ్ర మువలె నావాయువు తన యవయవముల సంకోచించి 

యూర ర్త ప్రగత్కై వానికీ మొోర్షము నోొసంగును,. దానితో నాళండు 
పైకిం “బోవును సూరుష్టనిం 'జేరును. ” అనుశ్రు తిని ప్రృమూణముం చేసికొని 

మ్ారు అట్టి సిద్ధాంతమును జేసియుండనస్పును గాని యది నిలు 
వదు, వాయునూర్వులకు నెట్లును సంబంధము కుదురదు, వాయువ్రునొ 

సంగినరం ధ్ర మునుండీ జీవుండు పెకి మాత్రమే పోవునుగాని నూర్వునియొ 

ద్దకుగాదు. అట్లు నీర్ల రమించుటకుం దగిన సాపనమేమియు లేదు, * కేని” అను 
వడము “ఊర గ మాక క ముతే” అనువాక్ళముతో మాత్రమే సంబంధిం 

చునుగాని “ఆదితి మాగచ్చతి” అను ను _శరవాక్యముతో సంబంధిం 

నదు. అవాక్యుమునకు నీపదముతో * నాకాంతు లేదు. ఈపదము 
సన్న నావాక్యార్థమునకు వచ్చు కొజితయు లేదు. ఆ చాశ్యార్గము 

* అశాంకు.. (ఆ-౧. ఫౌ-రో, నూక, ెపీజీ_45] చూ.) 
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స్వతంత్ర మే కావచ్చును, ఈకారణమువలన వాయుసూర్వ్యులకు సంబంధ 

మును కల్సించుటకు వీలు లేదూ కావున పూ రాగ్గధికరణమునందు గుజుతం 

సొశ్చయించి యెట్లు అర్చిరాడిమార్ల మొక్కటియే యెన్ని న్థలములయం 

దును చెవ్ప్చంబడినట్లు సిద్దాంతము చేసితిరో అశ్తే యిచ్చటంగాడ పాఠ క్ర 

నుము ననునరించి అట్టిలో మునకు "వెనుక వాయునోకము నుపానకుండు 

జెందు నని సిద్ధాంత ముం జేయు నవలయును. “పాఠ క్రమ మన్నిటికంటకు దుర్భ 

లను కడా!” యసియెదవేమో వినును, అంగకంకు ప్రబలము లగు శ్ర 

త్యాదులు 'లేనపూ డదియ్ బలవ_తేర మగును, “నిర స్తపాద సే జేశ యేరం 

డోషిదు ర్యాయ లే” “నడుములు లేనిస్థలములందు ఆముదపు బెట్టు కూడ 

మహోవ్చ శ మే యనున్యాయ ము లోకమున దబ్రసిద్ధ మై యున్న ది కడా! 

అల, పాొ-౩, సూ-౨. 

అవతారికవ---అని యిట్లు దృష్టాంతసంగతితోవచ్చిన పూర్వవశకు 

మును ఖండింపుచున్నా డు. 

౫౨౦. వాయు మబ్దొ దవిశేసవి శెపాభ్యాం. 

౪. 3. ౨ 

తాత్పర్యమువ---ఇట్లు సంశ యింపవలసినపని లేదు. ఊర్ల శె బ్దము 

ఫశేవముగ నేదియెన నొకలోకమును వెపూనది యగునేని యప్పుడు నీ 

ఖ్రారగ్టస తరము యు క్ర మగునుగాని యట్లు లేదు, ఆది సామాన్యముగ 

సి భాగమును మాత్రమే చెప్పుచున్నది, కావున నిశేపవిజ్ఞానమున క్రి య్ 

జీని లోకమును గృహింపవలనీయుండును. సమీపమున నాదిత్యళ బ్బముం 

మటల ఎవాలోకమే యూయార్ల సళ బ్రణునే నుక్రైశింపంబడె ననుట యుక్తి 

ము కము, వికేవనిస్రేళము లేకున్న సామాన్వమునకు నర్ధ ముండదు 

చా! కావున*యదా వై పరు పోఒస్తా ల్లోకా తేరి” అను 

సగలియండలి “తేని యనుళ బ్బ వాచ్చటి వమూదిత్సలోకమున నే నంబం 

రు ననవలయును. ఇ ట్లగుటచే నాశ్యుతియందు వాయ్య్యూదిత్యలోకము 
కు సంబంధము చెప్పండి ననుట స్పష్ట ము, ఈ శాగణమువలన నాయా 

ఫల క్ వున ఎకు బూారమున ణే టయానాయులోగ మును 'జేర్చవల 

197 



578 బ్రవానూ త్రములు, అరం పా. నూ-.౨. 

యును. లేఒర్చిమ మే వాభిసంభవం త్యర్చి పో౭.హా రవ్నా ఆపూర్యమా 
ణపతి నూపూర్యమాణపమా డ్యాన్ వ క జ్ జేతి మాసాం సాన్ 

మానేభ్యః సంవత్సరం సంవత్స రా చాదిత్యలి “ఆయుపానకులు జీవా. 

మునుండి నిక్షమించినపిదప నగ్నిలోకమునకును ఆటనుండి అహార్లోకము 
నకును (పగటి నభిమానించు జేవతయుక్క లోకి మునకును) ఇక్షు శుక్ల 

_ పతులోకమునకును అటనుండి యా త్రీరాయణాలోకమునకును అందుండి 

సంవత్సరలోకమునకును ఆటనుండి నూర్యులోక మునకును బోవుదురు” అను 

వరుసయందుసంవత్పరలోకమునకంకు తరువాత ను ఆదిత్వలోకమునకం కొం 

బూర్య్వమునను వాయులోకమును జీర్చవలయును“సంవతృరలోకమునుండ్షి 
వాయులోకమునకును అటనుండి నూర్యులోకమునకును బోవుదురు” అని 

చెప్పవలయును. “అగ్ని లోకము వాయులోకము” అనుశ్రుతియందు సామా 
న్టముగ+ జెప్పంబడియున్నను “యదా” ఇక్యాదిళురయందు తత్సంబం 
ధము వికేనవముగ. జెప్పంబడీ యున్నది కదా! 

“అగును గాక “అగ్నిలోక మాగచ్చతి స స వాయులోకంి అనుశుతి 

యందు ఆగ్నిలోకమునకు ప్రక్కనే వాయులోకము వర్శింపండియున్నది 
కదా ! దీనినే విశీమవచనముగ. చేల గృహీంపరాదు, అగ్నిలోకమునకు 
ప్రక్కన వాయులోకము నేల చేర్చరాదు.” ' అసిమయెదవేమొ వినుము, 
శక్ర తియందు సామాన్వనుగ నామన నేక ము మాత్రమే గానసచ్చు 
చున్నది గాని విశేమ మేమియు గానరాలేదు. అన్ని లోకమునకు వెనుక 
వాయులోకమునే జెందు నని యానళ్యకతము కవమును సూచించు 
పద మేదియు నిందు గానరాలేదు. విశేవశ్రుతి -యేదియు లేకున్నచో 
నప్పుడు గతి లేళపోవ్రటచే నీపాఠక్రమమునే వేమయనిక్ల యమునం జాధా 
రముగ 7 గై కొనవలసివచ్చునుగాన్ యిచ్చట నట్టు “లేదు. విశేవశ్రుతి 
యందు (“యడా వై” అనుక్రుతియందు) వాయులోకమునకుం బోవు 
'టయు నావాయువు రథచక్రమంత రంధ్రము నొసంగుటయు నం దుండి 
నూర్యలోకమునకు, బోవుటయు ననునీవిషయము లన్నియు సన్పవ్ధముగ 
పర్టింవయబడీ యున్నవి; నూర్యవాయువులకుం గలనంబంధము నిర్ణయింవం 
బడి యున్నది. ఈనిర్హ యమువలన “వాయులోకమునుండి నూర్యలోక 
మునకు బోవును” అను శ్రమము గ్రహింపంబడుటకు వీలు కలదు కదా! 
అగ్ని లోకమునకు ప్రక్టానే వాయులోళమును 'జేర్చినయెడల నందుండి 
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యహార్లోకవముునకుం బోవలసిరాంగా వికేవ శ్రుతియందలిసంబంధవచనము 

నిరర్ధక మగహను కదా! కావున నిచ్చట 'విశేవశ్రుతి నాశ్రయించియే 
యర్థనిర్ధయు ఇమును గావింపవలయును; సంవక్సరసూర్యులట్ నడుమ నే 
'వాయులోక' మును ప్రవేశ పెట్టవలయును, 

ఏ శీ పూంశ ము ఇందు నుటీయుకవి శేవము గమనింపంబడవలసి 
యున్న ది, బ్వృవాదారణ్యకశ్రుతియందు “నూ సేభ్యో "జీవలోకం జేనలోకా 

దాదితస్టం” “'ఉ శ్రరాయణమునుండి చేవలోకమునకు. బోవును, అట 

నుండి సూర్వ్ధలోకమునకుం బోవును* అని యున్నది. ఈశ్రుతి ననుసరిం 

చీన వాయు తోకము చేవలోక నూర్యులోకములకు నడుమ జేర్చంబడవలసి 

యుండును. వి కేవశ్రుతియందు వాయులోకనూర్యషులోకములకు నంబం 

ధనము చెప్పుల'బడియున్నందున నడుమ మణీయొకలోక మంకుటకు ఏలు 

తేదు కడా! ఇదియునుగాక బృవాదారణరకోపనివత్తునందు సంవత్పర 

లోకమును ౬౫హర్బియు ఛాందోగో|ోపనివత్తునందు ేవలోకమునుం 

గూర్చియు౬ జెప్పంబడి యుండలేదు, అయినను మనకు నన్నిళశ్ఫుతులును 

సమానము తే కావున సించేవివయమును గూడ విడువంగూడదు. కావున 

మాసములాతో నంబంధము కలది యగుటచే వాని ప్రక్కన నంవత్సర 

లోకము జేర్పవలయును. మిగిలిన జేవలోకమును దానిత ర్వాత జేర్వవలయు 

ను. అదియు నూర్యలోకమునకంమె బూగస్టమున నే పఠింపంబడియున్నది 

కదా! తరువాత నొనూర్యలోకముతో సంబంధము గలవాయులోక 

మును జేర్చువలెను, “త్త త్తృరాయణలోకమునుండి సంవత్సరలోకమునకును 

అం దుండి బేవలోశమునకును అటనుండి వాయులోకమునకును పిదవ 

నూర్యలోక మునకు బోవును” అని సి సిద్ధాం ౦త ము. కేయవలయును., 

6ళజ్చు ట్లయిన “వాయు మళ్హైత్ ? “సంవత్సరమునకు ప్రక్కన వాయు 

లోకముం -జేర్పవలయును” అని "సూత్ర కారుం డెట్లు ఇచ్పిను” అసియెడ 

వేము యుది ాందోగ్య పాఠము ననుసరించి చెప్పంబడినవిషయము, 



580 బృవ్మానూత్రముల్కు ఆరి, పా-9 నూరి, 

౩. తదిదధిక రణము, 

విషవయనంశ య సంగతిపూర్వ వతు ము;----ఈయధికరణమున “న 

వరుణలోకం స ఇంద్ర, లోకం స పృజాపతిలోకం” అని చెప్పంబడియున్న 

లోక ములయొక్క_ క్ ను మానం తర్భసంగతితో విభారింపంబడును. “విని 

క్రమమును సాధించుటకు ద్ర మాణము బేవియు లేవు,” అను సంశయము 

ఖండింపంబడును. “ వీనినిలగనార్చి చెప్పుశు తి యుపవ త్రీ జేకపోవుటచే 

య ప్రమాణము కావలయును.” అనువూర్వుపత ము ని గాకరింపంబుడును, 

౫౨౧. తడి తోఒధి వరుణః సంబం ధాత్, 

ర, ౩. ౩. 

తాత్పర్యము: --“* ఆదిత్యా చ్చంద్ర మనం చంద్రమసో విద్యుతం” 

“నూర్యలోకమునుండి చంద్రలోకమునకును అటనుండి విద్యుల్లోకమున 

కును ఉపాసకుడు పోవును.” అని జేవయానమార్షముయొక్క. శేషును 
ఛాందోగ్యోపనివత్తునందు వర్శింపంబడి యున్నది, “స వాయులోకం స వరు 
అలోకంో అనుళోతియందుం జెప్పంబడియున్నవరుణలోకమును నీవిద్యు 
ల్లోకమునకు నావల జేర్చవలయును. డానికి నిచ్చట సంబంధము కలదు, 
వరుణుండు జలాధిపతి యని కుతిన్మృతులయందు ప్ర ప్రసిద్ధమై యున్నది; 
'మెజువునకు పె భాగ మునంజే 'కభేములు జలసహి కమలై యున్నవి 
యనుటయుం. బ్ర త్యవమై యున్న ది. మెజుపు మెజసిన వీదప వర్షము కురి 
యుట సుప్రసిద్ధమై యున్నది, ద్యోతతే స స్తనయతి వర్షి వ్యతి వా” 
“మ్జయుచున్నది ఉజుముచున్నది వరి గంచునేమో ? (మెజపుయొక్క. 
సంచార కాలమునందు కలుగుధషసియే యుజు మని శ్ఫుతివో నుదావ్యాత 

నాక్టమునకు. బూర్వమున వర్టింపంబడి యున్నది. ఈకారణమువలననే 
యా వాక్యమున నీరెంటికిని సంబంధము చెప్పబడే నని తెలిసికొనవలయు 
ను) అని క్రుతియు నికే చెప్పుచున్నది. కావున మెజిపునకును జలము 
నకును సంబంధము కలదు; జలాధిపతి యగుటచే వరుణునకును వానివమూ 
లమున వరుణలోకమునకును సంబంధముకలదు, కావున విద్యుల్లోకమునకు 
మింద వరుణలోకమును జేర్వవలయును. మటీయు: బొఠ క్రమమును 
చాధింపంగలపందర్భ్శ మేదియు లేకపోవుటచే నిం ద్ ప్రజాపతిలోకముల? 
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దదనంతేరమునందుం జేర్పవలయును. మతీయు *నాగంతుకము లగుటవేతం 
గూడ నీవరుకాదిలోశములు పాఠ క్రమానుసారముగ నంతమునం జే చేర్చ 
బడవలసినవి మై యున్నవి. తటిల్లోకము చేనయాననునకు నంతముగం 
జెప్పంబడి యున్నడ్వి అంతవజకు నన్ని లోకములకును పరస్సరనంబంధ 
మేదియోా ఇమొక్రవిధముగ వర్షింపుబడియున్నది. కావున వానితుధ్యము 
నందు వరుళాదిలోకములకు నంబంధము కుదురదు కడా! కావున నెట్టును 
వరుకోం దృ ప్రజావతిలోకములు తటిల్లోకమునకు. బిదపనే నిక్వి వాదము 
జేర్చంబడవలయును, ఆగంతుకముల నంతమునం చే 'జేర్చుట సంప్రదాయ 
2 
గద్ద వూ, 

ఈ "కారణమువలన 'చేవయానమార్షము నెట్లు నిర్ణయింపనలయును. 
ఉపాసకుడు శరీరమును" విడువగనే తననాడులతో సంబంధపడియున్న 
సూర్యరశ్ములఆ న్మాళ్శయించి యూర్థ ప్రగనునము నారంభించును. మొట్టమొ 

దట నగ్నిలోకమును పిదప అహగ్లోకమును తరువాత శుక్ల పతలోకమును 
అ౨నంతశరమున ను త్రరాయణలోకమును ఆవల సంవత్సరలోక మును వీదప 

జవతోకమును అవెనుక చాయులోక నును అనంతరమున సూర్యలోక 

కును పిమ్మట చంద్రలోకమును తర్వాత విద్యుల్లోక మును అవల 

సరులరాతోక మును అనంతరమున యిం ద్ర లోకమును విదప పజాపతిలోక 

మును చేరును. అటనుండి గమ్యస్థాన ముగు ట్ర హ్యలోకచును వ్ర 'వేశించును, 

ర. ఆలినాహికాధిక రణము, 

విషయ సంగతి సంళ యములువఎాపూ ర్వాధికరణమునందు అరి 

రాదినూద్రమునకుం గల క్రమము నిరాపింపంబడెను. ప్రస్తాపసంగతితో 
వానిస్తరూప మిందు సనిరూపింపబడును. “*ఈయర్చిరాదులు బ్రహ్మా 

లోకమార్లమునకు గుజుతులుగం జెప్పంబడెనా ? లేక ఉపానకునకు భోగ 
స్థానము అని వర్ణింవంబడెవా? యట్లు గాక నుపాసకుని బ్రహ్మలోకమునకు 

గానిపోవునవ యని సిర్షయింపంబడెనా + యనుసంశోయ మిందు నివా 

4 ఆగంతుకమలనంగా వూర్యో క్రరసందర్భము లేకరకీం యాకవీ కతా? ప్ర స్తా 

పీంపంయబడునది. 

న! 
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రింపంబడును. “ఈయర్చిరాదు లుపాసకుని ఆయాయూార్ల ర లోకమునకు 

గానిపోవునవియే” యని సిద్ధాంతము వేయబడును. 

పూర్వ్రపతీము: ఇటు సిద్ధాంతము జేయుటకు వీలు శతేదు. 

ఒకపతుమునం జూచిన నీయర్చిరాదులు మూర్షచిహ్నాములు మాత్రమే 
యగు నని తో (చుచున్న ది, ఇచ్చటియుప టేశ క్ర మే ముళ్ల యున్నది, హో 

మున నొక గ్రామమునుంగూర్చి పోవువానికి “నీవు ఈమార్షమున' బోయిన 
నొకకొండ గానవచ్చును. అచ్చటినుండి నడచిన. గొంతదూరమున నొక 

పెద్దమజ్ఞై చెట్టును జేరణలవు. అచ్చటనుండి యశ నడచిన నొక్క_నది 

గానవచ్చును. దానితీరమునం జే నీవు చేరవలసిన గారు మున్నది. అని 
చేయబడు నుప బేశమయువలెనే యిచ్చటియుప జేశము కూడ నున్న ది, కావున 
నివి మార్షచిహ్నాములుగనే యుపజేశింపంబడె ననవలసి యున్నది. 

ఇట్లు కాకున్నను ఐపి భోగి సానములు కావచ్చును, ఉపానకు6డు 

వీనిలో నుఖముల ననుభవించుచు కీాంతశాలము గలసి పిదప బ్రవ్మాలో 

కము జేరు ననవచ్చును. లవి యన్నియు లోకములే కదా! లోకము 1 లన 

బడునవి భోగసాధనముబవే యనుట ను ప్రసిద్ధము “మనుష్యలోకము దేన 

లోకము యను మొదలగుపదములు గఇటీయర్డమునం టే గ్రహీంవండు 
చున్నవి కడా! మటియు నీయర్చి రాదిళబ్ద బములు అవేశీనవచార్థముల 

యందు రూఢములై యున్నవి. అచేతనములు బుడిప రిక ముగ స్వతం 
త్రవ్యాపారములను చేయనేరవు. ఒశపుకుషుని నుణి" మొక స్థలమున కుం 

నోనిపోవుట యను కార్యము వీని కెట్లు శక్యమగును ? కోకారణము 
వలన నివి భోగార్థమై నూత్రమే ' యుపయోగించునవిగా నుండవ 
లయు నని తోంచుచున్నది. నుణీయు నిచ్చటి పంచమిోవిభ క్రి కారణమును 
సిరూవించునది కానేరదు “అగ్ని యనుకారణమువలన నుపాసకులు అవా 
ర్లోకమునకు* బోవుదురు' అని యీవిధముగ నర్గము. చెప్పుటకు వీలు 
లేదు. గుణవాచకము లగుపద ముల క్షై గానవచ్చుపంచమివిభ క్రి క్రీకి మూ 
శ్ మే యికియర్భ్థము కలదు. “వాండు మూగ ర్ధతేసలన నష్టము నొం'జొను.” 

రను మొదలగున్యవవోరములను విమర్శించిన యీోవిషవయచు వేటపవ 
డును. “వాడు చాష్టమిదనుండీ శేచిపోమెను. అను నిట్లివ వహారము ల 
యందువలె నెచ్చకుచ్చట శబ్దముపై పంచమోావిభ క్రి యుండునో యచ్చ 
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టచ్చట నడి *యపాదానా ర్థక మగును. కావున నిచ్చట నుండుపంచమియు 

నట్టిదియే, ఇ ట్లయిన “అగ్ని లోకమునుండి ఆసనార్లోకమునకుం బోవునుి 

అని మూత్ర మే ప్రకృత మర్గము చెప్పవలసి నచ్చుచున్నది. కావున యట్లు 
చరాచిన యాయగ్నీలోకాదులు భోగసాధనము లనుటయే న్నష్ష మగు 

చున్నది. అపాడానార్థమును గ్రహించిన “పుకుషు.డు కొంతకాల మాలో 

కయులయం దుండి యటనుండి యవ్వలిలోకములకుం బోవును” అవియే 

గా తేలును. కారర్భిము లేక నొక్క డొక్కస్థలమున శీల యుండును ? 

దృవహాలోకమునకుం బోవువానికీ నితరలోకములయందుం గారష్టీము 

వూ త్ర మేమి కలదు ? ఈకారణనువలన భోగ యొక్కటి యచ్చట 

నుండవలయు "నని యూహీంపవలసి యున్నది. కావున నెట్టును యాయ 

ర్వి 'రాడదులు పురుమని లోశాంతరమున బొందించునవి కాచేరవు. 

“ఇట్లు చెప్ప కేల? పిద్యుల్లోక మునుండి ద్రవ్మాలోకమునణకు నొక్క 

-జీవవురుషు( డుపానకులను గొనిపోవు నని యున్నది. దీనిని పట్టిచూచిన 

మొట్ట కొం దటి నుండియు నీయుపానకుండు పచులవేం గొనిపోవంబడువాంచే 

యని యూహించుటకు వీలు కలుగుచున్నది. ఆచ్చట నర్చిరాదులు తప్ప 

విశేషమేమియు కేకుంచుటచే నవియే వీనిని గొనిపోవు ననవలసి వచ్చు 

చున్నది యనియెదవేమొ ఇదియు యుక్తము కాదు. వచనమొాత్రము 

వలన లగహీంపంబడునర్థ 'ఏంత పెవ్పంబడెనో యంతయే గుహ్ంపంబడ 

వలయునుగాని యధికముగ నూహింవంబడకూడదు., అది య ప్రత్టతువివ 

యము కదా! మతియు సర్చిరాదులు వురుషుని వహించునేని విద్యు దాదు 

లకు చమూ త్ మేల వహింపవు? ఆవిద్యుదాదులకు వహించు సామర్థ వ్ట్ము 

తే దని మో రుదహారించినసందర్భమునలన నే తేబపడుచున్నది. వానిశే 

సావనర్థ ఫ్ట్ ముండినయెడల "బీవపురుషుండేల” ఈ కారణమువలన విదుష్టడాదు 

లకువలెనే అర్చిరాదులకు. గూడ నట్టిసా మర్థ రీ ము లే దని నిర్ణయించుటకు 

పీలుకలుగుచున్న ది. కావున నిర ివాదముగ నీయర్చి రాదులు భోగసాధన 

ములే;, ఆతిబాహికములు (వుకుషుని వహిం చునవ్స్ కావు 

శ బపోదానారక మనంగ ఆపాదానమాను బోధించునది. (ఆసాదానము, 
ల 

అ-౨. పా-౧. నూ-౧౮. పేజీ-680 చూ.) 
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అ-౪. పా-౩. నూ-౪, 
అవతారిక్వ--అని యిట్లు వచ్చినపూర్వపతేమును ఖండింపుచు 

న్నాడు. 

%౨౨, ఆతివాహికౌ స్టల్లింగాల్ , ౪.3. ౪, 

తాత్సర్యము;--- ఈపకు ము సరి యెనదీ కాగు, ఈయర్శి రాదులు 

ఆరినాహికములే యనియే సిద్ధాంతము చేసి తీరవలయును. అశు 

గుజుతు కానవచ్చుచున్నది. శ్రుతియందు “*చంద్రమసో విద్యుతం” అని 
విద్యుల్లోకగమనము౯ జెప్పంబడినవిదప “త త్పురుపోమానవః స వతాన్ 

బ్రవా గమయతి” “అప్పుడు మనువ్యనృష్టికి లోంబడని యొకానొక దేవ 

పురుషవుండు ఆయువాసకుల నొవిద్యుల్లోక మునుండి బి, హూలోక మునకుం 

గోనిపోవును” ఆని ఇెప్పంబడియున్నది. ఈవాక్ళమువలన ఉపాసకులు 

ఎవ్వరిచేక నైన నరూర్ధ్వలోకములకుం గొనిపోన బడవలనసినవారు” అని 
సిద్ధాంత మగుచున్న ది, కావున నర్చి రాదులుకూడ వారిసిం గొనిపోవునని యీ 
యిని సిద్ధాంతముం జేయుటకు వీలు కలుగుచున్నది, “ది శేవల వేదగమ్యు 

మగుటచే నిం దూవాలు పనికిరా వంటిని కదా!” ఆనియనవే మొ యటు 

కాదు. *అమానవఃి అనువిశేవణ మట్టియూపహాకు నవకాళమును కలిగిం 

చుచున్నది, అవకాశము లేకున్న నది యశ్లే యగునుగాని ప్రన్తుతీ మట్లు 
కానేరదు. “విద్యుల్లోకమునుండి గొనిపోవుపురుషుండు మనుష్యులకు 

సంబంధించినవాండు కాండు” అని చెప్పిన *ఆదివజకు మొదటినుండియు 
వచ్చుచున్న వారు మనువ్యులు” అని చెప్పిన ట్లగును కదా! ఉపాన 

కుల నెవ్వరో యొకరు కొనిపోవలసినదియే యనువివయము మాత్ర 
మిదివజు కే ప్రత్యేతుముగ బ్రకటింపబకి యున్నది, కావున నిర్వివాద 
ముగ నర్చిరాదులును ఆలినాహికము లే కావలయును, అర్చిరాదులు 
పుగుషులై మనువ్యులై యుండిననే కొని “అమానవళి” అని విద్యు 
ల్లో కానంకేరమున నొతివాహికుండై యున్న పురుషునకు విశేషణము సంభ 
విందు కదా! 
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అర, పాొ-౩, సరా 

| అవతారిక;-....*.ఈయొక్కగుజుతు మాత్ర మా్తయించి యిట్టి 

నీజ్ఞాంతము చేయంబూనుట యు క్రముకాదు, ఇద్ యల్పపల ము కదా” 

౫౨౩. 3. ఉభయవ్యా మోహ తృత్సిద్దెః, ౪. 5. ౫. 

తాత రష్టిము3=ఈఏిషవయము నందు ము టతీరముొక ప ప్ర వమూణముగాడ 

కలదు. అర్చిరాదిమూన్షము నాశ్రయింఛిన యుపానకులు “స్తూల చేవారహి 

తులు, నమూవాముగి నేర్పడిన ముం, ది యములు కల నారు. ఇట్లనుటచే 

వారికి స్వకం తృముగ గమనసా మర్థ ర్థ సము తేద లేకున్న నెవ్ట-రై న వారి 

నూన ర్ల వలోకమునకుం నొనిపోవలయును. అవళ్యముగ బ బ హాలోకపా ప్రి 

యె నను కలిగి తీరవల యునుక దా! కావున నవశ్య ముగ వాహకులెవ్షశె న 
నుండి తీరవలయును. మజీయు మార్ల ర్షచివ్నాములని చెప్పినను భోగసాధ 
నము లని యంగీకరించినను అర్చిరాదు లవేతనము లగుట మౌ త్రము 
నిస్పంళఛయము కదా! ఇఇంతేకంశు భిన్నము లగునని యేవియు నాసందర్శ 
మున జెప్పంబడి యుండలేదు, ఆతివాహీకము లై నను కాకున్నను ఆయర్చి 

శాదు బే కావలయును. అచేతీనము లగుటచే వానసికిని ఉపాసకుల వహీం 

చుటయందు స్వాతం త కము లేదు. సంకల్పము లేక సేదియు ప్రవ ర్తింప 

జేరదు కదా! కావున నిచ్చట నేదియో యొకపదార్థమును న్వతీరత్ర క్ క్తి 

కలడాసినిగా నేది యో యొకవిధమున నంగీకరింపవలయును; త్రగినవిలు కల 

యషవ్వుడు పదా ర్థాంతీరములం గల్పించుటయు యు_క్రియు కముకాదు, 

ఆర్చి రాదిళబ్బములు త్ర త్తవభివాన చేవతాపరములుగ సమిన్వయింపం బడ 

వచ్చు ననటయు లోక పృసిద్దము. కావున నిక్షు కల్పించుట యు క్రి 

ఆయుక్త మనితి ఫోేంచుచున్నది. “అర్సి రాదిలోకములకు వచ్చిన వురుషుల 

త  త్తలోకాభిమాని'చేవత లగునగ్నా దులు తమలోకమునుండి యూర్ధ ప్ర 

లోకమునకు. నొనిపోవుదురు*” అనియే నిర్హయింవవలయు నని. తరు 

చున్నది. పై నూశ్రమునందు చూపంబడిన సుతు. గూడ నీయు క్తికి 

సనవాయము. = చేయుచున్నది. కావున లోకమునందు మూర్భితులు మొద 

లగువారు - పఠరులచే స్థానాంతరముల బొందింసంబడునక్షు యుపాసకు 
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లును యీ జేవతలవే నూర్ష లోకమును బొందింపంబడుదు రనుటమీ 

నిర్ణయము. . 

మతియు నీయర్చి రాదులు మార్షచిహ్నా ము లగుటకు వీలు లేదు, 
చిహ్నము లన్నియు శాళ్వతము లై, యుండవలయును కదా! అట్టు 
శేకున్న వాని నాళయించి గ్రామాదుల గుజుతించుటకు వీ లెట్లు కలు 

గును? ప్రస్తుత మూాయర్చిరాదు లన్న నో యిట్టవి కావ్చం అగ్నిలోళా 

దులు కొన్ని సర్వకాలములయందు నుండునవి యైనను రాలి కాలమున 

మృతిబొందినవాండు అవార్లోకముతో సంబంధము నొందండు; కొనవున 

నాలోకము వానికి లేనిదియే యగును. రా త్రీమృతులు ప్రాతీరి కాలము 
వజకు నిలువ దని యిదినటిశే నిరూవీంచి యున్నాము, రా క్రి కాలమున 

పగలు గానవచ్చు ననుటయు దాని నాశ్రయించి 'బేవయానమార్షమును 
గుజుతింపంగలుగు ననుటయు విరుద్ధ మని మతియొకమూాటు చెప్ప నక్కలు 

లేదు గదా! విచారించిన నొక్క_చిన్నామునకు కొజంత వచ్చినను సిద్దాం 
తమునకు (నియమమునకు) కొజతయే కదా! కావున నీయర్చిరాదులు 
మార్లచివ్నాములు కానేరవ్రు, ఈపదముల జీవతాపరములనుగా జెన్నీ 
నచో దోవ మేమియు రాడు. ప%టితో సంబంధము లేకున్నను చాని 
నభిమానించు దేవత యాతని నూర్ధ (లోకమునకు. గొనిపోవచ్చును. 
ఏపదార్థము నభిమానించు బేవత శె నను ఆపదార్థముయొక్క_ నామము 
తోం జెప్పవచ్చు ననుట లోక ప్రసిద్ధము. జేవతలు నిత్యులు కదా ! 
కావున నిర్వివాదముగ నీయర్చిరాదిపదములవలన ేనతలనే గ్రహింప 
వలయును, 

మేణీయు “అర్షివలు అనుమొదలగు పదములయందుం. గలపంచమోా 
విభ_క్రి పహేతువాచక మగుపంచమిోానవిభ క్రీ కాదనియు నీకారణమునలన 
వానికి (అర్బిరాదులకు) నాతివాహిక త్రము సంభవించదనియు భావించు 
టయు యుక్తము కాదు ఇది హేతువాచక పంచమి యగు ననుటలో 
నాజ్నేపమేమి? లోకమునందును యిట్టిపంచమి (“నుండి” అనునర్థమిచ్చు 
పంచమి) ఆతివాపిక వ్యవహార మునందు (వసీద్ధ మయ్యే యున్నది. “నీవు 
మొట్టమొదట బలవర్శ ను చేరుము. అటనుండీ (వానిమూలమున) జయ 
సింవా న్యాక్సయింవుము. అటనుండి కృష్ణ గుప్తుని జేరము” అనుమొద 
అగు వ్యవవోరమృ్యు పెల్లుగ( గానవచ్చుచున్నది కదా! *ఈహేతువంచమి 
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సణములయందు మూ శ్ర మే కానవచ్చు చున్న ది; ఈయర్చిరాదులును 

గుణములు కావు కడా!” అనియెద వేమా వినుము, లందు గుణమనంగా 

మిాయభి ప్రాయ మేమి? సర్వవ్యాపకము లగు*నాత్తాదిప పదార్థములయందుం 

Xd [బుద్దీచ్బా జ్వేపాదులలో నున్న య వాంతరజూతి సణక్య మనియు 

a అ తాదిప డార్గ ములు: శార్మి_కులు సర్యవ్యాపకమా అని కొని. పదారముల 
మ థి య థి 

నంగీకరించియున్నా రు. ఆకౌళ ము కౌలము దిక్కు ఆక్క (జీవు(డును ఈశళ్ళరుయడును 

నుపదార్గ ములు సర్భవ్యాపక మ అందురు. 

+ బుద్ధీ చ్యాట్వే సాదులు:.వీ రిమతమాన. గలపదారముఅ ముచ్నే (అ-౨, సా 

౨. పేజ్ 712 చూ.) వివరించియున్నాము, ఆందు గుణమ్యులిరువది నాల్గు. ఆగుణనూలు 

సామాన్యగుణమాలనియు విశేపషగసణాకుఅనియు € రెండువిధములం. సామాన్యగుణ ములు 

సర్వ ద్ర, వ్యమఃల నా క్ర యించియుండును. సంఖ్య, పరీమొణము, పృథ క్షమా, 

సంయోగము విభాగమ్యూ పరత్వము, అపరత్వము, స్వథావసీద్ధ మూ శాని (ఘృతమి, 

నుపర్ష యు పెందలఅగువానికీ అగ్ని సంయోగమువలన వచ్చునట్లి) ద్ర,వత్వమా గురుత్వేము 

(బరువు, వేగ మనుసంస్కా_రము అనునవి సామాన్యగుణమాలు. విశేషగుణమాు 

అనలగా ౬ శ్ర, ల్యేకముగ నొక్క. పదార్థమును మా త్రమే యాక్ యించియుండునవి. 

బుద్ధి సుఖ దుశఖమం ఇచ్చ జ్వేవామా ప్రయళ్షేము రూపక రసము గంధము 

స్పర్శము స్నేవూము స్వభావనీద్ధ ముగు (జలమానందున్న్ర చ్ర వత చ ధర్తాధర్మములం 

భావనారూపమగు సంస్మా.రమా శబ్దము ఆనునివి విశేపషగుణములు. 

వీనిలో చాశౌళమానం౦దు శబ్ద మను వికేప గుణంబును సంఖ్య, పరిమాణమా 

పృథశ్త §నూ, సంయోగము, విభాగ ననుసామాన్యగుణవజ వైదును గలవు. కౌ 

దిక్కు..అయందు సంఖ్యాదు శై దుమాత్ర మే కలవు, మటియు వారిమతమున జీవాత్మే 

యనియు పరమార్మేయనియు నాత్మ ద్వివిధుండు. అందు జీవార్యేకు సంఖ్యాదుశైదును 

బుద్ధియు ఇచా సచ్వేవములును 'సుఖదుకఖములును (ప ప్కయత్నేంబును భావనయు ధరా 

ధరో ములం ననువిశేషగుణంబులును కలని పదునాల్లుగుణములు కవు. పరమాత్మకు 

బుద్ది ఆరు నిచ్చయు ప్ర యత్న ౦బుననువి కేషగుణములును నంఖ్యాదు అగు నె వై దుసామాన్య 

గుణములు ను కలని యొనిమిదిగుణములు కలవు. ఇందు విశేపషగుణమాలే వ్యాఖ్యానము 

నందు బుద్ధీ చ్భాట్వే సాదు అని పేర్కా-నంబడె నని తెలినికొనవల యును. 

¥ ఆవాంతరజాతి: ప్ర తీపదార్గమానందును వ్ర, త్యేక ముగ నొ కొ్క-_క్క..చాతి 

యుందును. బుద్ధియందు బుద్ధి త్వము ఇచ్చయందు ఇచ్చాత్యము 'జ్వేవషమునందు జీవ 

తమా నని యిట్లా సర్వప జార్గమాలఅయం౦దును పరస్పరభఫిన్న మా అగుజూతు లు౦డును. 
-_ a 



588 బ్రవానూ శ్రములు, అరే పోంవం నూ, 

నది *రూపాదిచతుర్విింళ తిపదార్గములయందు మాత్ర మే కల దనియు 

కావున రూసాదులుమో శ్రమే గుణము లనియు వై శీషకులు వెప్పుదురుం 

ఇ ట్లున్నను కొన్ని పదార్హముఖయం దనువ ర్హించి వానిని తేక్మి_.న వానినుండి విభాగించు 

జారి యవాంతరజాతి యనంబడును. ద ద్రవ్యత్వమా గుణత్వ్యము మొదలగునవి యవాంతర 

జాతులు, ఇని ప్ర, ల్యేకమా ఆగు పృథివిత్య జన త్వాదులతోను రూపత్వర స త్యాదుఆ 

తోను గూడియున్న పదార్గనూలయం దనువ ర్రించుచు వానిని పదార్థాంతేరముల 

నుండియు పరస్పరజ హడ విభాగించుచున్న వి కదా! ప ప్రకృత మిగుణత్వజాతినిం 

గారక్సియే యో ప్ర స్తావ యు జేయంబటడెరు. 

క రూ పాది చతుర్వి౦ళతిప దార్థ మాలు = గుణములు, (అ-౨. పొ-౨. ఇజ్సీ శ్రీం 
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+ వె శేవికులు చెప్పుగుణఅక్నణమూ? = 

సర్వవ్యాపకము లగుప దార ము అయం౦దు (అశాళాదులయందు గలపదాళాం 

తరముల (శబ్టబుద్ధి చ్చాదుల) నొ శ శోయించియున్న య వాంశర జాతి (గుణత్వము) యేది 

కలదో దానికీ చఛారభూ కము అగునవి గణములు. ఇదియే వై శేషికులు వైప్పుగుణా 

లక్షణము. ఇందు యువిచేపషణమును తీని'వై చినను అత్ ణము కుదురదు. సర్వవ్యాపకచూ 

అగుపదారములణకం౦ దున్న పదాళ్థాంక్రరముల నా క్రయించినట్టి టిదియు, అవాంఠర మెనట్లి 

దియా నని జాతికి శెండువిశేప గనులు శలవు కదా! ఇందు దు మొదటివి శేన యును 

తొలగించి యూరక “ఆవాంతేర మెనట్రీజాతి గుణత్వ ము” అనిన నప్పు డతివ్యో ప్పి 

దోవ. వచ్చును. ఆతివ్యా ఫి యనంగా జెప్పయిడినలక్షణము ఊ ద్రేశింపయడీనపదార్థ 

వహూనండే నిలువక బదార్థాంకేరయుఅయందును సంక్రమించుట. ఇచ్చట నవాంఠేరజూ 

తిత్వ మే సం క్రైమించుచున్న ది, గుణత్వనునకుమూ త్ర, మే అతృణను 'చెప్పవఅయు 

ననిన నందు నిలువక ద్రవ్యత్వశర్యర్వముఅనుగగూడ జెప్పుచున్నది. (అవియు నవాంతర 

జాతులేకడా!' కావున ముద టీవిశేవణయు నవళ్య ముగ నంగీకరిం సవల యును, అప్పుడు 

ఆద దృ వ్యత్వళర్మ ర్వములం కబ్దబుద్ధ్యాదుల నా క్రయించదునని కాక పోవుటచే నాదోపషనుణ 

రాదు. ఆందును సర్వ చ్యాపక షా లనక పదార్థ మలక సామాన్య యుగ గ్ర గ హించిన 

షో నుబీయొకయతిజ్యా ప్రి పి వచ్చును. వృథివ్యాదు లగనితఠర దవ ద్రువ్యమాలు సర్వవ్యాపక 

కులం "కెవు. అవి మొట్ట మొదట పరమాణురూ సము లె యండి శ్రమను క్ఞమముగల 

కా౦చల్యనానలన పరస్పరము కలని నూలరూ"వఘున జెందును. ఇట్లనే వానియందు 

ఉ వేపణాదులు (కర్శలు[ఆ-౨. పౌఎ౨. పేజీ.712 చూ.) కలవు. ఈ శోరణమువలన 

వానియం దుండున వాంతేరజాతి కర్మర్వమగును. అఆజాతి3ంు నిలత ణమునకు లోయబడు 

టచే నతివ్యా ప్రి వచ్చుచున్నది. ఇట్లు కౌక కేవల సర్వ వ్యాపళప దా ర్థవణఅను మాత్ర 
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వ్రతివదార్థముాడ కొన్ని నమయములయందు ప్రభానముగాను మతి 
కోన్ని సవేయములయం దవ ధానముగాను కరాడ స నుండుట నంభవించు 

చున్నది యనియు ని ట్లగుటచే నప్రథాన మైనప్పు డేడియెనను గుణము 

కావచ్చు ననియు నిదియే ' “వాడు జాడర్టిము వలన బలహీనుడమ్యెను. 

మూార్భృత వలన ఉెడిసోయెను” అను మొదలగు *న్యవహోరనులనలన "తేట 
పదుచున్నది యనియు లోక ప్ర సీద్ధి ననుసరించి [య ప్రాధాన్య మే గుణ 

శ క్షూర్థ చుసి నిర్షయింవనలయు "సనియు వై యాకరణులు చెప్పుదురు. 

ఇందు కై శీషికపమ్ము నాళ్ళయించిన నది 'లోకవిరుద్దము. రూపాదులు 

ES గృ హించినచో వా నానియందు ౫ర్శ తేదు కెనున mre కర్మత్వము అక్ష్యు 

ము శాాసరరు. ఇ క సర్వ వ్యాపకములయం దున్న పదార్థాంతేర ముఅ నాకో యిం 

చిని” అని గ్ర హింపక రకపు సర్వవ్యాపళము లగుప దార్థముఅ “కాక9ియించిన యాంకర 

జాతి” యనినచో నఫ్పుడును ఈలక్షణను దవ్యత్వమునకు సంక మించును. సర్వవ్యా 

సకస దార్థ్యము లగునాశాకాదు౪ గూడ దృష్యము.లే కదా కాఫ్రన మందటివిశేపణ 

నుంతయో నశే యుండవల యును, ఇంక *అవాంతరమెని” అనువిశేవణకూను ల్ హిం 

పకపోయినచో యూనరక కోన సర్వ వ్యా పక మా అగువొని నా గో క్ర యించినప దార్థారతరము 

అయం దున్న జాతి గుణర్వ్యము” ఆ అనినచో నప్పటికిని అతివ్యా పి వచ్చును, సర్వవ్యాప 

కము లగు వానియం దున్నబుశ్ర్రీ చ్భాదుళయందు కూడ సత్తాజూతి కలదు. ఇది గుణ 

జాతి కాదు కదా! దృ వ్యగుణక ర్మ అయందు మూటియందును సామాన్య ముగ సీస 

తాజూత కలదని వై శీషికనుతమా, ఇ ట్లగుటచే నిది సామాన్యజాతి యగును గాని 

యవాంతకరజాతి శాజీరదు. కావున ఆవాంఠరవికేవణనణను పర్శిగృహించినచో సయ 

తివ్యా ప్తి తొజ(గును. ఆచాంగరబాతిమయమేు యపరజాతి (ఆపరసామౌన్యశూ) యని 

తలిసికొావవఅరరంను. 

* లోకనూనందు వ,తిపదవణి చ, ధానమా గాను అప్ప ధానమా గాను కూడ 

నుపయోగింపయుడుచున్న ది. వాడు ధనికుడు” వాడు ధనికత్యమునఅన గర్విం. 

చుచున్నా డు? అనుమెందలగు వ్యవవారమాలంకందు యీవిషయము నవ్వ మగు 

చున్నది. ఇందు మొదటిబాక్యమున ధనికపదము (ప్కథానము గాను రెండన బాక్య నున 

నవ, ధానము గాను శ, యోగింపయిడెను. ఇందలివి శేప కులు వ్యాఖ్యానమానందే స్ప 

వ్పమా చేం౭యబడినవి. 

+ ఆప్రాథాన్యమే గుణత్వమని వ్యాశరణనుతేము. 

| 3 mg రణులుు వ్యాక రణ జే త్తీలుం 
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గుణము లగుటలో సంశయము లేదు కాని అవిమాత్రమే తప్ప నితర 
గుణములు లేవనుట యు_క్టియు క్రముకాదు, అప్రధానము లగు పదా 
ర్ధములు లోకమున గుణళ బ్బముచే. జెవ్పంబడుచున్న వి. “ఈ బ్రహ్మచారి 
యనగ్నిి యను మొదలగుస్థల ములయందు బి వాచారివర్ష్మ  సమునకై_ 

మాత్ర మే గృహీంపుబడిన వా "కగుటనే నగ్ని గుషమిగా నంగీక్ల డింపంబ 

డుచుస్నా(డు (అగ్నిపదము గుణవాచకముగా నంగీకరింపంబడుచున్నది 
యనుట). *వాండు నేండు పుత్రు నితోం గూడీ వచ్చిన” అను నిట్టస్టలము 

లయందు ప్రధానుల దగువుకుషాపకు పుత్రుండు ఏీశేవణముగా వరి గః హొం 

పంబడుచుస్నాండు. ఇంతయీల నిత్సము గోగాని యాగంతుక ముగా? గాని 
యన్యపదార్థము సౌ సొశ్ర యించినది యేల్ల గుణ మనియీ చెప్పబడుచున్నది, 

నుజశీయు సభా సమునో తెల్పునవ్వూడు, ప్రతీపదార్థము గుణమే యగుచూ 

న్నది. “మూథు(డు మౌఢ్టము. జడుండు జాదరిము” అను మొదలగునవి 

యీావిమయమున నుదావారణములు. నై యాకరణులుగూడ ని కై చెప్పూ 

చున్నారు కదా! ఈవివయము నంతయు విమర్శించిన చే జీది వృథా 
నముకాదో అదియెల్ల గుణమే యగు ననవలయును. అన్యపదార్థము నొ శ్ 

యిం చినది య ప్ర ధాన మగుననుటలో సంశయమే వేదా; స్వభేవములును 

ఆస్ఫ్రఫావము కలవానిశే యా శృయించునవి కావున నప ప్రభానములే. సర్వ 

వ్యవహోరసిద్ధ మగు శ జ్ఞ ర్ట క్ష ర్ధస్టిత యిట్లుండ (గుణ మనంగా న నప్రథానవచార్థము 

అని యిట్లుండ్భ గన్ని టేయందు మూ త్రి యు యాళ బ్రమును ఒపారిభోపీ.క 

ముగా నుపయోగించుట కోయు కము" గడా! కావున సీవిధముగ నయు 

రెక్స్ మగుటచే వె శేషిక వత్, 'మంగీ కార్యము కాదు, ఇంక్ వై యాకరణ 

వశము నంగీకరించినచో నట్టిగుణాభావము అర్చిరాదులయందు. గూడం 
గలదు, ఇచ్చట 'జీవయానమార్ష మున నడువవలసీనవాం డగుటచే నుపా 
సకుఃడు ప్ర ధానుండ్యు వానికి సవశయశారు లగుట వే నర్చిరాడు లప్కథా 

నములు, చ“ ఈవిధముగ ఏనికి గుణత్వము వచ్చుటచే నిచ్చటిమచమి 
హేతుపంచమి కావచ్చును; ప్న్సిక్తి నాతివాహీకత్వము కయిగనచ్చును, 

“అన్ని యొక్క సవోయమువలన నుపాసకుండు అహార్లోక మునకు. బోవును, 

శదభిమాని చేవతయొక్క_ సహాయమువలన శుక్ష పతలోకమునకు, బోవు 

* ఒకభయషు య లేక కా న్ర్రమ ఒక పదార్గనవినకు వ్యవవో రార్థముగ వాము 

భేయనమాూను కల్పించుట పరిఫావ; అకల్సింప(బడిన చామ ధేయము పారిభా వీకము. 
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ను అని యిట్లు శ్రుతిచాకరిమునకు నర్థము చెప్పబడవచ్చును. “శన 
మొట్టమొదట బలవర్త కడకు. బొమ్మ. *” అను మొదలగు లోక వన్టవహోర 

, ములు గూడ సీవిషయను నం బ్రమాణములుగ నుడవారింవ౭బడీ యు 
న్నవి. ఈవ్యవవోరముల యం దును కృవ్నగు పూని 'జేరవలసీనపురుముండు 
చుధానుండు; బలవర్శ జయసింవాులు వానికి సహాయశకారు లగుటబే 

న ప్రధానులు కదా! 

మణీ యొక వృబలహేతువు గూడ నియర్చిరాదుల యాతివాహీ 

గ తర్పిమును కల్పించుట కు నాధారమై యున్నది, వాకో్యోప క్కృమమునందు 
“"తేజఒర్చిమ మభిసంభవంతో అని యర్చిద్లోకాదులకును పురుషులకును 
సామాన్య సం బంధము మాత్రమే చెప్పబడి యున్నది. “ఈసంబంధ 

'మెట్టిది? సస్రిరూపభావసంబంధమా? (అనయా నుపాసకుం డీసంబంధము 

వలన నగ్నా ప్టైిదిస్తరూపనుు:. జెందునా గ్ర జ్ఞాకృజ్ఞాపక భావసంబంధవమా ? 

(ఆనంగా యీయర్చిరాదులు మార్ల్షమునకు చిన్నాములై యుండుటచే 

వాని నాశ్రయించి యుపాసకుందు మార్లనును ెలిసికొనునా సై లేక 

భో కు కులు “ఫోగ్యభావసంబంధమా? (అనలా: నుపాసకుండు అర్నిరాదిలోక 

ములయందలి నుఖదురిఖముల ననుభవించునా?)” అని సంశయము రాగా 

దానిని నిర్ధారణ చేయుటనై సంబంధవిశేవ మెచ్చటనై నను చెప్పబడి 
యున్న 'జేమో యని వెదుకవలసివ ద్చినది. ఉపసంపోరవాక్టమున “స 
వతా౯ బ్రహ గమయతో అని అతివావ్యోతి వావాక భావసంబంధము 

(అనగా "జ్రీవపురుము(డు కొనిపోవువాండనియు నుపాసకులు కొనిపోంబడు 
చా రనియు నిదియే ఏరలకు గలసంబంధ మనియు) చెప్పబడి యున్నది. 
వివేపము శానవచ్చిన సామాన్యమును తన్హాత్ర విషయముగ (ఆవికేవ 
మునుంార్చి మాత్రమే చెప్పుడదానినిగా) నిర్ణయించుట సర్వసాధార 
లము. “బాహ్తణులను విలువుము. భోజనసమాయము సమిాపీంచుచున్న ది” 
ఆను నిట్రన్యవహారములయందు మొట్ట మొదట బ్రాహ్మణులని సొమాన్య 

ముం జెప్పంబడి యున్నను భోజనకాల నునువీశేవషముచే ' “యిచ్చట చెప్ప 

బుడిన బ్రా హ్మణులు భోజనార్థ మై విలువంబడిన బ్రాహ్మణులే” యనునివయము 

నిర్దయింపంబడును కదా! కావున నిచ్చట గూడ నర్చిరాదులతో నుపా 
సకునకుః గలదని చెప్పంబడిననంబంధము గూడ శట్టకడపటివికేవము 
నాశ్రయించి యాతినాహ్యాతివావాక భావసంబంధ మనియే నిర్హయింవ 
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వలసి యున్నది. కావున నర్చిరాదులు నిర్వివాదముగ నాతివాహా కము లే. 

ప్రమాణ మేమియు లేకుండుటచే నుపాసకులకు నర్చిరాదిభావము గలుగు 

ననుట సంభవింపదు. అట్టిభావము కలుగు నని సాధించినను విముక్తికి 

(ఆభావమునుండి తొలగి మటీయొకరూపమును జెందుటకు) హేతువు 
లేకుండుటచే బవాలోకప్రా ప్తికి హోని కలుగును. “సంకల్పమా శ్రముననే 

బ్రవాలోకప్రా ప్రే "కలుగును. "అని చెప్పుశ్రు లికిని యికైన విరోధము 

వచ్చును. ప్రతీలోకమునందును తత గరూవభూతుం డై యుండి విము కుం 

డగుచు బ్రవాలోకమును బొందవలయు ననిన ననంతీకాలము పట్టును 

కదా! కావున న 'నర్సి రాదులతో నుపానకులకు స సస్వరూవభానసంబంధము 

కుదురదు, జ్ఞుతృజ్జూపక భావసంబంధ మిదివజు కే నిరాకరింపంబ డెను, అరి 

రాదులు మార్షచిహ్నాములు కానేర వని యిదివజ'కే నిరూవీంచి యు 

న్నాము కావున నిర్వివాదముగ వీనికి (లోకములకు నుపానకులకును) 

గలనంబంధ మాతివావ్యోతి వాహాక్ ఖభావసంబంధ మే, 

విచారించిన పనికీ భో కులు భోగ్య భావసం బంధము కూడ నుండు 

టకు వీలులేదు. ఉపానకులు ఇంది, ద్య ప బారము శతేనివా రని యిదివజ "కీ 

చెప్పీయున్నాము కడా! “5 ట్ర యిన లోకోశబ్ద మెంట్లు వయోగింపంబడెరు” 

అనియెద వే మొ అది భోగస్థానము కాకున్నను _ ప 5 శారొగిం పబడవచ్చును. 
ఆలోకములు యాయు ఎ? కులకు గాకన్న న ఆయా లోకములయం 

దున్న వారికి భోగ్యములే కణా! కావున లోకళబ్ద మున్నంతమా శ్ర మున 
నీయుపాసకులకే యాలోకములు భోగ్యుములు శోవలసివచ్చు ననవలసేనవని 
లేదు కావున నీయర్చిరాదు లాతివాహీకము తే. ఉపాసకుండు అగ్ని లోక 
మును జేరంగానే కల్లోకాధిపతి యగునగ్ని నాని నూర ర్ధ ప్టలోక మునకు 
గొనిపోవును, అవార్లోకమును జేరగానే తదధిపతియు నిశే కొనిపోవును. 
ఈవిధముగ నే ప్రతిలోకమునందును ఆయాయధి పతులు వానిని గానిపోవు 
చుందు రనుటడే సిద్దాంతము. 

ఆఅ.౪, పొది, సూ=-౬, 

అవతారిక: “ఇప్పటికిని సిద్ధాంతము దృథముకాలేదు. నాక్టియ 
ముగ విచారించిన చర్చిరాదుల కాతివాహికత్వమున్న-వో విద్యు డాదుల కుం 
గూడ నుండవలయున్యు లేకున్న -చో 'నన్నిశికిని లేకపోవలళయును, కుతియం 



ట్రై హూసూ, త్రార్థ చంద్రిక లా కా ర్యాధికరణను, సడ, 593 

దన్ననో విదురల్లోక ము మొదలు చేవపురుషుం డొక్కండు వారిని. గొనిపోవు 
నని చెప్పబడి యున్నది, వరుణాదులకుం గూడ నాతివాహీక తము కల 

దనిన నిరువు రాలివాహికు లుండుట నిరర్ణక మగును, లేదనిన పూరాగ్గిపర 
విరోధము వచ్చును” అనిన సమాధాననుం జెప్పు చున్నా (డు. 

%౨౪, వైద్యులే నెవ తత సృచ్చ్భు" తేః, ౪. 3.౬, 
తాత్సర్యము:----ఈవిఫముగం ద త్తదధిపతులచేం గానిపోవబడుచు 

విద్యుల్లోకమును జెందలా'నే యిచ్చటికి బహూలోకమునుండి యొక చేవ 
వురువుండువచ్చి యాయాపాసకులః గానిపోవును. వరుశోం చవ పజాపతిలోక 

ములగుండా సీతండే గొనిపోయి ఏ వాలోకమును చేర్చును “ఆఅవూానవః 

పురుషః” అను మొదలగుశ్రుతి యనిచేయమునే చెప్పుచున్న ది, ఇంతీమా 
తృీమువలన వరుణాదులకు నాతివాహీళత్వము లేక పో నక్క లేదుం 
పోరును వీనికి సవోయారులు కావచ్చును కడా! కావున నిర్వివాదముగ 
నర్చిరాదు లాతివాహికముల్యే అమానవవురువుండు ప,ధానాతివాహికుం 
డై నను వరుణాదులు సవోయభూతు లగుటచే న ప,ధా నాలివాహీకులు 

(గాణాతివాహికులు) శావచ్చును కదా! ఎ ట్లయినను ఆర్చిరాదులయందును 
వరుణాదులయందును గూడ నాతివాహీకతషము సమానమే యగుటచే 
వైవమ్య మేమియు రాదు. విశేవము లున్నను పదార్థము. భేదింపదు; 
వృధానాప్ర ధానభావము 'లున్నను ఆతి వాహికత్వము మాత్రము భిన్నము 
కాదు. కావున నిర్వివాడమునగ నర్చిరాదు లాతివాహిక ములే, జేవత లే, 

ఏిషయసంగతి సంథో యుములు ఈవిధముగ ౩ మ యధ్ధికరగాముల 

యందు మార్లము నిరూపింపంబడును. ఇప్పూడు ప్ప స్తాపనంగతితో ఫ 

న్వరూపము నిరూవీంప(బడును. “ స ఏనాశ్ బ బవ గమయతి ఆని ఫల 
మునుంగూర్చి చెవ్వూనవ్వుడు శ్రుతియే బ్ర వాక్ బ్రము ప్రయోగింపంుడీ 
యున్నది, గతియు. చజెప్పఃబడీ యన్న ది, శొవున నిచ్చట సెట్లు నిర్ణ యింప 

వలయును? శేవయానమార్చము నవలంబించి నడచువారు. పరమేశ్వరు 
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ఫ్రిత్త టవానూ త్ర ములు అ=రీ, పా-% నూ-౭, 

నొందుదురా? లేక చతుర్చుఖుని జెందుదురా?” అనునసంళయము యిందు 
శిళాకరింపంయబడునుం 

అ=9, పా, సరా=౭, 

అవళతారిక:---తరువాత పఫపూర్వపతము ననువాదము చేయ (జో 
వుచు మొట్టమొదట సిద్దాంతమతమును. జూవుచున్నాండుం 

౨%, కార్యం బాదరి రస్య గత్యుప 

పతేః. ౪. ౩. ౬. 
రీ 

తాత్పర్యము :--హీరణ్యగర్భరూపుం డగు కార్యబ, వ్యయొక్క. 
లోకములశకే జేవపురుషుం డుపాసకుల. గొనిపోవు నని బొడరినమువోముని 
నిర్షయించుచున్నాండు. వేదముశందు జెప్పంబడియున్న గతి యి ట్రయిననే 
గాని సరిపడదు చేరవలసినస్థలము ప్రయాణము. జీయువానికంశు భిన్న 
ముగాను దూరస్టముగాను ఉండవలయు ననుట నియమము కచా! అది 
కార్యబ్ర హూావిమయమునం జే గాని సంభవింపదు. ఆకార్యబ్రహా సత్య 
లోక మనంబడు నొక పు దేశమున నున్నాడు, ఆప జేళ మితర జేశథముల 
కంటును ఉపాసకులకంకను భిన్నమును కావున నచ్చటికి నెవ్వరై నను 
పోవచ్చును. ముతీయొక్కనిచే గొనిపోవంబడవచ్చును, పర బ్రహావిషయ 
మిట్రిదె కాదు. ఆయన సర్వవ్యాపకుండు; అఆక్త్మరూపుం డగుటచే నభిన్ను.6 
డు. అచ్చటికి నెవ్వరుమా శ్ర మెట్టు పోళలరు ? 

““పరమార్థస్థితిలో నర్వమును బ్రవామే యగుటచే తనకంశ్వ 
భిన్న మగువదార్థమే లేదు కదా!” అనియెదవేమొ యది నత్యమే అయి 
నను అవిద్య నర్వమునకును గారణ మగుచున్నది. “త త్త మసి యను 
మొదలగునుపావాకస్థములయొక్క_యర్ర మగుఛై క్ట నునుభవము నకు 
వచ్చునంతకు( బూర మోజీవునిచే ఆవిద్యావశ మున *నాత్త నర్వ వ్యాపకుం 
డయ్యు "బరిచ్చిన్ను డుగాను న ర్వాత కుడయ్యు భీన్ను డుగాను తీలం 
సంబడుచున్నాండు కదా! ఈతలంపు దృఢ మైయుండుటవే నాతండు తన 

“నన న క అత అతానుఎ 
ళీ 

* పరిచ్చిన్ను డు (ఆంగ. పౌం౧, నూకి. *పీజీ-167 చూ 

po 



ట్రహ్మనూ తార్థచం చిక్ - కా ర్యాధికరణము. స్మి 599 

కంకు భిన్నములు కానివయ్యు భిన్నములుగ. దోచుచున్న లోకముల 

నాకో యింవవచ్చును, పారమార్థిక భేదము లేకున్నను వానికి (జీవునకును 
లోకములకును) వ్యావహారిక భేదము కలదు కదా ! పరమేశ్వారవివయ 

వున్ననో యిట్లిది కాదు, స్వోరూపసాయెత్కాారము కలిగినవిదపంగాని 
యాంయయనళుంక్క_ యథార్థతత్వము బయలువడదు. బయలుపడినవెనుక 
గతియు జేదు, గమనము జేయువాండును లేంయ, చేయించువాండును 

చేయడు. నాగతిచే పొందందగిన ప్లానంబును లేదు. కావున సర్వవిధముల 
౫తిశ్రుతులను పట్టిచూచిన బాదరిమత మే యు_క్రియు క్తముం 

౫౨౬, విశేపిత త్వా చ్చ. ౪. ౩. ౮ 

ాశ్చర్యము:---మజియు. శ్రుతియందు “ోబ్రహ్మలోశేషు అని 
విశేవరాము (బ్రహ్మలోక మనంగా సేర్య బ్రవాలోక మనీ బోధించు విశే 
వము=గుజుతు వ్ర "వ యోగింపఃబడీ యున్న ది. దీనిని విమర్శించినను గతి 

కార్య బ్రువ్నామునుం నార్చినదియే యనుట తేటపడును. శుద్ధపరబ్రవ్యా 

చుకరూవవమై యుండంగా దానినిలహార్చి బహువచనము ప్రయోగింపంబే 

డుటకు క్లు లేదు. కార్య బ్రవ్మాలోక మునచో నదియు కాక టియే 

మైనను ఆవస్థాభేదములు కది గావున జానీనింూర్చి బవాువచనము 

వృ రొరాగింపఃబడవచ్చును. వముజియు లోకళ బముంగూడ కుదర బ్రా 

బివయా మున చ, రొవాగింపంబడ దగినది కాదు. “బ్రహ్మైవ కః= ప్రవ 

లోకః? “తేల్లమునగా స్వ ప్రశాశవదార్భ మగుటచే చ్రివ్మామే లోకము, 

“కావున శ్రుతిజే బ్రహ్మలోక సుని చెప్పబడుచున్నది” అని యొకానొక 

స్థలమున "యుక్చ త్తే "త్ర శౌనంబడినను అది గతి లేకపోవుటవే నా శ్రయింపయిడు 

గౌణార్థ యేశాని ముఖ్యార్థము కాదు. పెనం జూపీనయు కులవలన యిచ్చట 

ముఖాన్ర్రిర్థముచేత నే కార్య్వని ర్వాహ మగుచుండ నిరర్థకముగ గణార్భమును 

సీషక రిం నేల? ఒకానొకసన్ని వేళ ముతో హాడిన ప్ర ప "జక ఢదమునకం గదా 

లోక మునువ్యవహోరము కలదు. కార్య బ వాలోకీ మిట్టిదియే కావున 

శతి దాని నుశ్చోశించియే యోావదమును ప్రయొోగించె ననవచ్చును. 

ఇదయునుంగాక “బి హూలోకమునం దుపాసకు లుందురు” అని యుపాస 

కులకు లోకము నాధారముగాను లోకమున కుషాసకుల నాభేయులు 

గాను శతి యీవిశేవణనువలన  (బ్రహ్మలో కేవు అనువిశేమణము 
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వలన) నూచింవుచున్నది. ఇదియు పరమేశ్వరుని గృహించిన సంభవింపదుం 

అప్పుడు సరము నేకమే యగుటచే నాధా రాథేయభావమే తీదు కదా! 

కార్య బ్రహ్మలోక వాయినచో నవిడ్యాాకల్ప్సిత భేదము కలదు గావున 

సీ య+ధారాధేయభావ ముండనచ్చును. కావున నీనిశీషణమును నివు 

రృించినను గతి కార్యబ్ర వలోకమును గూర్చినదియే యని స్పష్ట మగు 

చున్న ది. 

అ-౪. పొ-2. సూ-౯. 

అవతారిక “ఇ శ్రైన్ని చెప్పినను బౌదరిచుత్రము సిద్ధాంతము 
5 _ 

కానేరదు, *ఇచ్చట నవుంసకలింగమున నున్న బహళ బము ప్ర్రయోగింప 

బడి యున్నది, ప్రథమాధ్యాయమున సర్వ ప్ర పంచోత్చ _త్రిస్థితి నాళ సతు 

వగునిరిపికార పర మేళస్టరుందే యాశళ్.బ్రమున కర్ణముగా నిర్త యింపంబడి 

యున్నా (డు. ఇట్టుండ నదె కార్భ బ్ర హామునం 'దెట్లు స్క యోాగింప 

బడును?” అనిన సమాధానము చెప్పూచున్నా (డు. 

౫౨ ౬9 సామిప్యా త్తు తద్వ రపదెశః, ళం ౩.౯ 

తాత రము: బ్ర వావద ప్ర యోగవిమయ మై యిట్లు సంశయింప 

నవనరము లేదు. ఈకార్య బహ పర బ్ర హమునకు మిగుల సమీపమున 
నున్నది యగుటచే నట్టు చెప్పబడు చున్నది. ఉపాసవార్థమై మనోమయ 
త్వాదిగుణనులతో జెప్పంబడునీర్వి కార బ్ర వామే కదా శారి బ్రహ్మము. 

ఆయుపాధులు శల్పిశము లగుటచే నపరిశుద్దములే యెనను మోత 

సేతువులగుటచే మిగుల పరిశుద్ధములు, పరిశుద్ధ దర (మునందు 

. వలివింబించినముఖము ప్రతిబింబమే యైనను ముఖముతో సమాన మె 
నట్టు నన్ననివస్త్రముచే నాచ్భాదింపంబడినవాయువు పరిచ్చిన్ను (జే యైన 
ను అనావృతప్రాయుండే యైనట్లు యీకార్య బ్ర హూంజును కల్పితగుణము 

లతోం గూడిననాం డయినను నిర్దుణప్రాయుండే యగును. శావున నిట్లు పర 
చై హైమునకు మిగుల సమిోాపమున నుండువాం డగుటవే నీకార్య బ్ర హ్హము 

నందును బ్ర హ్మపదప్రయోగము ప్రవ ర్తించుచున్న ది. 

* ఇచ్చటణగోస ఏతౌన్ బవాగమయతి) అనువాశ్యమునందు. 
ల — 
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దై. ల, పొ-౨, సూ-౧౦. 

అవతారికవ---ో*ఇదియు యు కము కాదు. కార్య బ్రహ్మా మని 
త్యము. తత్పా? వివలన నిత్వ్యమగుము_ క 8 కలుగు ననుటకు వీలు లేదు, వర 
మేళ ఏరు డొక్కు తప్ప తక్కిన "వేమియు నిత్వనులు శావు కదా! శ్రుతి 

[యం దన్ననో *వతేన ప్రతిపద్యమానా ఇమం _మౌొనన మావ ఏ రం 
నావ ర్తంతేి ఈబే వయోనమార్షముగుండా ప్ర యాణముం జేసినవాండు 

న నీనూనువ్యషలోక మునకు రాడు అని యుపానకులకు వున రావ త్తి త్తి 

రాహ్ాక్యము. చెప్పంబడి యున్నది, కావ్సన నీశ్రుతిని విమర్శించిన గతి 

కారష్టబ బపహ్యలోకవివయ మైనది కాగయాడదు” "అనిన సమాభా నను 

జెన్హాచున్నా (డు. 

౫ ౨౮ కార్యాత్యయి తదధ్యకర్రైణ స హాతః పఠ 

మభిధానాత్. ౪. ౩. ౧౦. 
తాత్సరము3-- మజీయు నీసగుణ బ్ర బవా మనిత్య మే మొనను 

ముక్తికి వోసి యేవింయు లేదు. ఆ బ్రవ్యామునకు నాశము (లయము) కోలు 
సనం కనలుకు వీయు సాసకు లాలోకషునం'దే యుండి బ్రవాసాయాత్కా 

రము కలవారై ప్రళయకాలమున నాతనితోం గూడ "మూక్తులు "కావ 

చ్యూను. అనావృ స్ట్ త్తిక్రు తులవలన నిశ్లై నిర్ణయము జేయంబడవలసీ 

యున్నది. సర బ్రవ్మామోనుంభార్చి థ్ సంభవింప దని యిదివజుకీ నిరూ 
పించి యున్నాము కళా! కావున గతిశ్ర్రు తులకును అనావృ త్తి త్రిశ్రుతులకును 

విరోధము లేకుండుటక్రై యిట్టి క కము క్రి సోకదాని నవశ్యము కల్పించి 
తీరవలయును. కావున 3 నుపాన్కులు జెందుము కి కృమము_క్టి బ్రవ్మా 
జీ తలు జెందునది సాతాను క్రి 

౫౨౯ స సృ చ్చ ౪. 2,౧౧౫ 

ఇఆాత్చరస్ట్థమ: నే బ్రహ్మణా సవా జే స్వే సంస్ట్రాప్షే నీ పతినంచ రే, 

వర స్వాం లే కృతా తానః ప్రవిశంతి సరం పకల” | “కయ పాసకు లంద 

ఆంను చతుర్తుఖునకు నాళ ళాల మగు ప్రళయకాలము వచ్చునంతవజకు 
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(బహ్మలోకమున నివసించుచుండి జ్ఞానవంతు లై యంతనమున నాయనతొ 

గూడ పరమేశ్వరునియం జై క్యము నొందుదురు” అని స్మృృతికూడ 

నీవిమయమును స్పష్టము చేయుచున్నవి. కావున నెట్లు చూచినను వేద. 

ము వెప్పుగతి కార్య బ్ర బవ్మామును గూర్చినదియే, చాదరినుత మే యో విధ 

ముగ విచారించిన ముల యు_క్షియుక్షమె యున్న దీ. సూత్ర కారుని 

మతేము గూడ నిదియే. 

ద్రం ప్ర త సొద, సరా-౧౨. 

అవతారిక: ఇట్లు సీదాంతమును చూపి పూర్వపతము ననువా 

౫౩౦. సరం జెమిని రుఖ్యత్వాత్ . ౪, 3, ౧౨. 

తాత్సర్యము:--ఈఏమయమున జై మినిమహామునియొక్క యభి 

ప్రాయము భిన్న ముగనున్న ది, గతివలన నుపాసకులు పరమేళ్వరునే జెందుదు 
రప యాయన చెప్పుచున్నా(డు. శ్రుతియందు నవుంనకలింగము న నున్న బ్ర 

హృళ బ్రము ప్ర యోగింపంబడీ యన్నది యనియు దానికి ముఖ్యార్థము 
సర్వే కారణ మగుపర మేళ్వరుండే యగుటచే నిచ్చట నాయననే గ్రహింప 
వలయు ననియు నిరర్ధక ముగ. గారణ వాచక నుణగుళ బ్లమునకు గార్టవాచక 

ముగ నర్థము చెప్పుట యుక్రియు కము కాదనియు నాయన వెష్తూచు 

న్నాండు. అప్రధానార్థమును చెప్పిన నది యొవ్వరికిని విశ్వాసపాత్రము 
కాదు కదా యనుచున్నా (డు. 

పర మేశ్వరుండు సర్వ వా్ట్రపకుం డగుటచేతను అశ్మరూపుండే యగుట 
చేతను ఆయననుగూర్చి గతి సంభవింప దనుయు క్రికిని వీరినుతమున 

నొకవిధముగ సమాధానము కలదు. తనకు నంకకుముందు సంప్రాప్తము 
కానిదిగా నుండుపదార్థమును పొందుటకై మాత్రమే గరి కానలయు 
ననియు. బరమేశ్వరు(ఃడు నిత్వపాస్తుండే యగుటచే సొతనినింహార్చి గతి 
సంభవింప దని కడా బొదరిమువోముని చెప్పూచున్నా (డు. ప్రా పము 

లగువానివిమయమునం గూడ గతి సంభవింపవచ్చునని జె జె మస్ "లోక 
దృష్టాంతము నొకదానిని చూపుచున్నా(డు. ఎట్లనిన ఒక మట్టీ 
చెట్టు నెక్కి యున్న కోతి దొనియం చే కీ ందినుండి మిాందికిని మోందినులడే 



బ్రవానూ త్రార్థచంద్రి కం కా ర్యాధికరణము. స్మి, 599 

కిందొకిని తిరుగుచుండుటను మనము చూచుచున్నాము. ఆనతి చెట్టు 
కోతికి నప్రాప్రము కాదు కదా! ఇ ట్లున్నను దానియందు గతి నీరభవిం 

చుచున్న ద కడా! ఆకోతి వృత మునందలి యొకయవయవముతోనూ త్ర మే 
సం ఠతసరాగము కలిగియున్న దనియు నప్పుడు దాని శెంగనయవయనవ మప్రా 

_ప్రమే యగుటనే గతి సంభవించుచున్నది యనియు చెప్పూటకును వీలు 
లేదు. “కోతి ఒళ్ళయనయవముతో మాత్రమే సంయోగము కలిగి 
యున్నది” అనిన నీవాదము పరమూోాణున్వరూపముదాక పోయిగాని నిలు 
వదు. అవయవముల నిభాగింపంజూచిన మితియే అతేదు కదా! కావున నీవి 

పయమున లోక ప్రత్యతును ననునరించి “కోతి వృతునము నాశ్రయించి 
యున్నది” అని మాత్రమే యంగీకరించి తీరవలయును, లేకున్న 4 పరమో 
ణఅుసం ఊమోగ మ ప్రత్యష మగుటచే లోకమున సంయోగసంబంధ మను 
నదియ్ లేకపోవలసి వచ్చును కదా! కావున నిత్య పా9 ఫు డనను పర 

మేశపరునియండు గతి సంభవింపవచ్చు నని జై మినియభిప్రాయము. 

“అందం నరా నా చం జ, 3« ౧౩. 

€ం Ww 

తాత్పర్యము: ==మణీయు నీవిషయమున క్రుతిగూడ ప్రమాణ 

ముగల జూపంబడి యున్నది, ఎ ట్లనిన:=ోత ర్ల ర్ట మాయ నమ్ము 

తత యుతి” అనుశ్రు తిచే బ్రహ్మనాడీమార్గమున నిక్షవించినవాండు ము క్ 

నొందు నని చెప ప్పగుజెను డా! ఈము క్రి పరమేశ్వర ప్రా వి పివలనంగాని 

కలదా ద నుట సర్వ్పశ్టుతి ప, సిద్దము. ఇ ట్రుండ ౫లికి నర్థ . మేసిగానుండవల 

యును? ఆతి డెననించార్చి ప్ర పవ _ర్రించునది కావలయును? పరమేశ్వరు 

నింహార్చియే మై యుండి ఫీఠపపయును. “చాదరి క్రవుము_క్రి నొకదాని 

నంగీకరించెను కడా!” యనిన నదియు" వీరిమతమునకు నరిపడదు. ప్రత్య 

తుము_ క్లియ్ పె నజూాపినవిధముగ గతిచే సంభవించుచుండ క్రొ త్తచానిం 

గ ల్పింవనేటికి యని వారియభిపా9యము. “అథ య ,త్రాన్య శ్చ ్ట్తి. =. 

త దల్పం” “ఎచ్చట భేదము కలదో అది నీచమైనది” అను'మొదలగు 

త్ర తంలు పరృబ్ర బవ్యావా వ్రీర0 కు భిన్న ము లగుము _క్రిస్తరూ పములనెల్ల ని. 

ధొరయుచున్న వి న్ న చారు తలంచుచున్నారు. ఈకారణమువలన ఉపా 

నకుండు జేవయానమార్హను నొ శ్ర యించి కార్భ బ్ర బృ వ్యాలోక మగునత్య 

లోకమును గడచి న్వ ప్రకాళ రూపుం డగుపర మేళ వరుని నీజెందుదురు. అచ 

గా 



60౮ ట్ర హనూ త్ర త్రీములు, ఆరో, పా-౨, నూ-౧ర 

ట వారిలింగ శరీరములు నళించును; వారికిని ఆయనతో నె వై కము ర్ లు 

గును” అని గతిశ్రుతులకు నర్థము ఇప్పుచున్నారు. “పురుషాయ ణా; 

పురుషం ప్రా ప్యా_న్త సం గచ్చంతి” “వృరుషునుండే జనించినవి యగుటచే 

నావురుషున జెందగనే యీప్రాణాదులు అ_స్తవాయమును జెందును” 

అనుశ్రుతి పీవిషయ మున నుదవారించుచున్నారు. 

నుతీయు సీగతి చెప్పంబడియున్న చోట్లలో ననేకస్థలములయందు 

పర బ్రహ్మావిమయము లగు వ్రకరణములే కానవచ్చుచున్నవి;కావ్రన నిదియు 

గల్ బ్రవ్మావిమయ మే. గ యనుటకుః బ్రమాణ మనుచున్నారు. 

ది సత్యమే. , కకోపనివత్తునందు “అన్యత్ర ధర్మాత్ ” అనుమొదలగువాక్టో 

ముచే పర బ్రహ్హ్మవిషయ మే యారంభించంబడి యున్నది. అంతమునందు 

“శతం చె కాచి” అని గతి వర్ణింపబడీయున్నది. ఇమే యనేకస్థలములయం 

దును గానవచ్చుచున్నది; కావున నెట్లును గతి పర బ్ర హాప్రా ' వివిషయ మే 

యగుచుండుటచే “ బ్రవాలో శేషు” | అనుస్థలమునం లబహపవచనాదుల 

జీదియో యొకవిధముగ  సమన్వయింపవలయు ననుచున్నారు, వేద ప్రయో 

గమగుటనే నేకవచనమునకు మారుగా బవువచనము గానంబడుట 5 దోవ 

ము కా దనియు లోకశ బ్రనునకు స్వ ప్ర కాళపరము జిప్పవచ్చు ననియు 

జెప్పుచున్నారు. 

అ-౪, పా-౩ సూ-౧౪. 

అవ తారికవాలో 'పజాప తే సభాం వేళ్ళ ప్రపద్యే” “బ్ర వా జేవుని 

యొక్క సభోగృవాము పౌంజచెదను అని యుపానకులతలంవు శ్రుతుల 

యందు వర్ష్మించంబడి యే యున్నది. వీరిని. బట్టియూచిన వారికి (ఉపానకు 

సలక్సు 'కారస్ట బ్రవాలోక ప్రా ప్తి యీ కల డని తోచుచున్నది” యనిన సవవా 

భఛానముం జెప్పుచున్నా ద 

43౨. న చ కార్య ప్రతిపత్యభిస ౦ధి$, 

బం చ రాళ 

శాత్సర్యముపఇట్లు చెప్పుట యుక్తము కాదు. * పజాపతేః న్ 

భాంొ అనుమొదలగుశ్రుతి కార్య బ్రవూమునుంగూర్చి చెప్పునది యగు 
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టకు ఏలు లేదు. అచ్చట “నొమరూవయోా నిర్వహి తా త్తే యదంతరా 
తద్చ్వవూ” “నామురూపములను నిర్వహించుచు వానిమధ్యమున వెలుంగు 
బ్రహృము” అని యారంభమున నుండుటచే నీళ్తుతి బ్రవ్యావివయక మే 
యగుచున్నది, య శోఒఫాం భ్ వామి బ్రావాణానాం” న్య బాహా 

ణులకు యళళ బ్ర వాచ్యుడను అగుడును” అను నుప కృమముకూడ పిన 
యమునే నిర్ణ యించుచున్నడి. ఎ ట్రనినఏ న కన్య ప్ర పృతిమా అస్థి 

యస్య సొమ మవా ద్యళః “ యశ స్పనియెడు గొప్పే వీరే యెవగీనికిం 

గలదో అటి బ వామునకు పోలికయందును లేదు” అను శో శ్రుతివాక్యము 
సా వత 

ననుసరించి చూచిన యశళ్ళబ్దము పరమేశ్వరునియం'టీ వర్తించు ననుట 

స్పష్ట మగుచున్నది. కావున “య శోవాం భవామి” అఆనుసంకల్పము 

ట్రొవావివయక మైనదియే మై తీరవలయును. ఇ ట్లగుటచే సై శ్రుతుల 
బెపమువలన సెర్వి వాదము? ఇ ప్రజావ తే” అను శ్రుతి పరబ, హనినయక 
మెనదియే యగును, ఈశారణమువలన “ఉపాసమలకు నశ్యలోకప్రా ప్ర 
సంకల్పము కలదు” అనువిషమయ మెప్పుడును శ్రుతిచే 'జెప్పంబడియే 

యుండలేదు; కార్యా బ హ్లవివయకమగు గతియు నిరూవింపంబకియే యుం 
డలేదు. పై శ్రుతియందును “పృపజ్యే” అనుపదముచే గతి చెప్పండి 
యున్న ది; ఆ శు, తి పరబ్రహాపిమయక మే యని యివ్వజ కే నిరూసింపంబడి 
యున్నది. కావున నిర్గోవాదముగ గతి సర బ్ర వ్లావిమయక మైనదియీ 
కావల యును, 

విమర్శము:----ఈవిధ ముగ నాచార్యుండు =ెెండుపతే.ములం జూపి 

యున్నా (డు. అందు బొదరిపతుము జై మినిపకుమును ఖండింవల దను 

ను ద్రేశముచే సాక్టభిప్రాయమును ప్ర పశటిం చుటనై. దానిని మొట్ట మొదట 

నిరొపిం చియున్నా డు, ఇట్లు ఖరడింపంగలదు టనుకనే యామతము 

నీ జాంత మతముగా వ్యాఖాష్టనము జేయంబడియున్నది. రెండవది వూరు 

మత్ మయ నిర్ణ యింసంబడి యున్నది. పాఠ క ఘు మెట్టున్నను యు కుల 

లోని బలాబలముల నాశ్ర దుం బియేక దా నిర్గ యము గావింప వలయును. 

వివభారించిన నిన్సంశయముగా చాదరిపష మునందలి యు కులు బలవంత 

ములు. ఎట్లనినవ---- 

ట్ర పూ జ్ఞమునకు ముఖ్యార్థము పర మేశస్షరుం. శగుటచే డానిని విడు 
చుట య్ “కము “కాదని కదా జె పోని చెప్పుచున్నా(డు! ఈయల్బహేతువ్ర 

00 



2 "నా లా ” 602 బ్రవానూత్ర ములు, ఆరం వా రి నూ ౧లో 

ఒకపత మును పాధింపంగలుగునా? ఫపూరోపు _త్రరసందర్భముబ లోక, వా 

ణముల దాత్స ర్యార్థముల విమగ్శించి విడదప నేయర్థమును గృహిరచుట 

యు క్రమగునో చోనినే కా బుద్ధిమంతేంలు గ్ర హింపనలయును. సర్వ 

వదములకును ముఖ్యార్థమే | x, హిరిపబడవలడసనని యెం'డై నను నియను 

మున్నదా ? అట్టినియమ్ మొన్న చో నప్పు డెన్నియు వపత్తు బున్నను 

వానిని త్రోసివై చి చి కేవలముఖ్యార్థ ముసి ననే యాధారవడి యుడవణసి 

వచ్చును: అట్లు లేదు. అనేకస్థలవలయందు చ మాగణాగులకు నిరోధము 

వచ్చినప్పుడు గొణార్థ ముంగూడే గ్రృహింపంబడు మే యున్నది. ప్రకృగము 

నందును సామాన్యముగ సలి "పర్షి ంపంబడీ యున్నస్థలములయం జెల్ల 

సగుణవిదద్థయే వర్శింపంబడి యున్నది. లోకమును బగ్జిచూచినను పతీ 

వాందును గనకంు భిన్న మగుపదార్థమును. గూర్చి కడచుచున్నా యు. 

గాని స్వన్వరూపమును:గూర్చ్చి కాదు. శప ప్ర మాణము ననుసరించిన నగు 

ఇ బ్రవ్మామే తనతో కల్పివభేదము కలిగి యున్నాంక కాని. నిర్గుణ, బ్రహ్మము 

శాసు. . క్రుతితా్సర్యమును నీవగ్శించినను  బ్రహ్మసాయాత్య్మా రను * లిగిన 

సీర గ "క్షన్యమే తే దని తేబు చున్న డి, వో  టుండ సగుణ ద్రైహ్మామును6 

గూర్చి కాక నిగ్దుణ బ్రవామునులహార్సి x8 యెట్లు నంఛనిం: చును ’ నంభ 

వించు ననిపట్టు పట్టిన మై ( జూవిన నగర నుట 'కన్నింటికిని & విరుద్ధ మును 

కదా |! కావ్రన న్స ట్రన్నివిధముల ననంభన మగుట చే బ్రహృపదమునకు 
ముఖ్యార్థము గ్రృహీంపంబడుటకు విలు లేదు, 

2“ బవ మౌాత్మగూన మే యెనకు చాసినింగూర్చి గతి సంభపిం 

పవచ్చు ననియు మెట్టి చెట్టునకును వానరమునకును గలుగుసంయోగవిభా 

గములే యిందుకు దృష్టాంతము లనియు నిగాకించి యున్నారు గడా 
అనియెద వే మొ అదింయే స్వవకుమును. సంస్థావింపనేరదుం జీవ బ్రవ్మాము 
లకు పరమార్థస్థితిలో భేదమే లే దనియు అవిధ్యావశ మున మంత, మీ 
యట్టిభదము భావింపంబడుచున్నది యనియు నీకారణము “లన సట్టికల్సి 
త్రభేదము నాశ్రయించియే గతి సంభవించుచున్నది యనియు జ్ఞానము 
వలన నాయవిద్య నశింఇచే9 యప్పుడు సగ్వమును స్వనస్వరూపమా శ ళ్ జ 

యగును గావున గతియే లే దనియు నిదివజుకే నిరూపించి యున్నాము. 
ఈకారణముపలన మజ్జి చెట్టునకును వానరమునకును కలుగునంయూా౫ కి భా 

ములవలె జీన బ్రహ్మములకు సంయోగవిభాగములు కలుగుటకు పీలు 

po 
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లేను. దృష్టాంకమునందు మట్టి చెట్టుకం'కు వానరము భిన్నము, మజ్జి చె 
ట్రునకును దానికిని నంఠరూగసంబంధము మాత్రమే కలదు. ఇచ్చట నట్లు 
కాదు బృహ్మము జీవునకును స్వస్వరూసభూత మే కదా! వవదార్థమున 
వే నమ తనస్వరూపమునందు క్రియ సంభనించునా ? కత్సియంచు తన్ను 
జాను నేదించుకొనునా ? వేేలికొన తన్ను దాను స్పశించుకొనునా ? 

ఈకారణవమువలన దృష్టాంతదా క్రాంతికములకు సాద్భశష్ణిము చేదు. 

‘kK లు - 
దృష్రాంక దా ర్రారితికములకు పరిపూర్ణ సాదృళ్య మెచ్చటగూాడ నుండదు 

క దా 13 అసియెదవేచెొ యది సత్యమే కాని యిచ్చట సాద్భశ్యముననై_ 

యువీ శింపంబడిన జేది? సంబంధమా? సంయోగవీభాగములా? లేక 
చౌ వప్తా వ్రిమూత్రమనా ? సంబంధము సంయోగము శానేర దని యిది 
వజ" స్పష్ట మైనది. ఈ కారణమువలన నే సంరోరా౫విభాగములు కూడ 

నుండుటకం వీలు కలుగదు. ఇంక ప్రా ప్థపాో పియే యు్రేశింపంబడి 
యుండునేని యది బొత్తుగనే నంభవింపకు. విచారించిన న్యగోధ వానర 

నుజువివయమునందును అది లేను. వానరము మి చెట్టుపె నెక్కియేీ 
యున్నను కొమ్ములను విడిచిన సే గాసే మొదటికి రాసేరడు; మొదటిని విడి 

చిననేగాసి కొమ్మలవిశాదికి. బో నీరదు. ఇ ట్లయిన సెప్పటిక పూడు వ్ త్తం 

గాజే కదా వానర మాయాభాగముల నాశ్తయించు నున్నది! పూర్వ మొ 
కప్పండు అభాగములతో సంరావాగగు కలిగి యున్నను విభాగముచే 
నది నళింవంజేయయిడుచుండుటచే నిప్పటికవుడు (సంయోగము కొత్త 

దిచీం యగపచుండును కడా! “ఇట్లు అవయవనవానరసంయోగము. నంగ 
గరించినవో నద పరమాణుసంయోగమువజుకు వ్యాసించునదియు నప్పుడు 

పరజతాణువులు ప్రత్యకతములు కాని వగుటచే సానంయోగముగూడ 

య్రలోట్టి తుము కాకపోవలసి వచ్చు ననియు కెప్పంబడి యున్నది కదా!” 

లఅనిమయొద చే యొ వినుము. ఈవాదముంగాడ సిదాంతమతమునశే యను 

కూలముగాని పూరపకుమకీమునకు( గాదు, ఎ ట్లనినవ--- అవయవ భేదము 

లనుల బట్టి సంయోగ విభాగముల నిరూసింపంబోయిన నవి (సంయోగవి 

ఛా గరములు) అ ప్రత్టత ములు కావలసి వచ్చును ; ఇట్లు శాక అనయిని 

త్రోశ్ సంయూాగవిభాగములు కల ననిన నష్పుడును పృశర్ధికుమునకు బిరో 

ధము వచ్చును. “ఆవానరము కొఖలయం దున్నప్పుడు మొదలు అపా 

సప్తమము మొదటియం. దున్నప్పుడు శాఖ లప్రాప్తములు” అనువివ, 
న! 

lw) 
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యము ప్రత్యత.సిద్దమై యున్నది కదా! కావున తుదకు నీవాదము 
“ఆవయవికిని అవయవములకును భేదము కలదా? లేదా?” ఆనువివు 

యమును. గూర్చినవాద ముగ జరిణమింపనలసి వచ్చును. ఆనవయవికి 

నవయవములవలన భేదము కలిగిననే గాని పైనం జూపినప త్యతుము సార్థ 
కము కాద్యు అట్టిభేదము లేకున్న నేగాని జై మినిపక్షుము నిలువదు. -ఈవి 
మయమునుః గూర్చియు నిదివజికే యనేకస్టలములయందు చర్చ జరుపం 

బడి యున్నది. అవయవావయవులకు. గలభేద మనిర్భిచనీయ మిని 
స్టావింపంబడి యున్నది, (చూ _౨-౧-౧౪) కావున నభేద మే పారమార్థిక 

మెనను నవిద్యావళమున భేద మారోవితమై యున్నది యనియు నాభే 
దము నాశ్రయించియే ప్రత్యమోనుసారముగ గతి నంభవించుచున్నది 
యనియు. జెప్పవలసి వచ్చును, వ్ర టగుటచే దృష్రాంతమునందు గూడ 

మొట్టమొదట పరమార్థ మగుప్రా_ఫ్లప్రా ప్తిని నిర్ణయించుటకు వీలు లేదు, 

ఇక దానినాదృళ్వ్యమున పరమేశ్వరునియందు డాని (వా_పపా వ్లిన్సి నెట్లు 

నిర్పీహింపనగును ? అనిర్వ చనీయభేద నువిద్యాకృత మగుటచే దానివలన 
గల్పితమా త్రీముగ గలుగునప్రా _వప్రాపి మాత్రము నంసారదశయందు 
పర, బ్రహ్మమునందుగూడ కల దని యంగీకరించీ యే యున్నాము కావున 
జ్ఞానోదయము కలిగి యవిద్య నశించిన నప్పుడు న్వస్వరాపభూత మగు 
ధ్ర వ్యామును వార్చి గతి సంభ వఏీంపదు, 

౮. గతివలన నమృతీశ్వప్రా ప్పి చెప్పంబడె ననియు మోశతమనంగా 
సాతాను క్రియే కావలయునుగాని మజీయొక్కటి కాలహాడ దనియు 
కావున క్రమము క్రి యనునదియే సంభవింప దనియు ము కియనలా 
బ్రహ్మరూపమేగావున తత్స ప్రియే గతికి ప్రయోజన మనియు చేసిన 
వాదము కూడ పై నిరాపణవలననే భగ్న మైనది. వర బహవిషయ 
మున గతి సంభవింవ దని నిరూపించి యున్నాము, మటీయు పేచారించిన 
శ్ర తిచే నిట్టియుప చేళము (పరమార్థ మోత్మును గూర్చి గత్యుప బేశము) 
చేయబడి యున్నది యనుటకును వీలు లేదు, శ్రుతి యర్సిరాదిమార 
మును ఆజ్ఞానినింహార్చి యే క్చా యుప బేశించుచున్న ది. నాని శ్రీ నివ 

స్వతంత్ర్తముగ మోతఫలము నొసంగునా ? లేక బవ్మాజ్ఞానసహిత మె 
. ల లా cf 2. 

యొసంగునా ! అర్చి శాదిమార్ల ధ్యానము నిత్యక రాదులవల నాచరింపం 
కీనదై స్వకింత్రిముగ నే ఫలము నొసంగు ననుటకు వీలు లేదు. పరమే 
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క్టరుడు  సగన్వరావభూతుం డగుటచేతను అవిదాక్టివళమున భిన్ను 
నివతె దోచుచున్న వాండు నూ త్రమే యగుటచేశను అడ్రాననాసిక మగు 

జ్ఞానమువలన మాత్రమే తత్స క్తి కలుగవలయును గాని కర్త శే 

గలుగుటకు కీలు శేడు, తాటియందు ్రాంతివలన దోచిన సర్ప 

ముస్ని కర్త అ నొచరించినను " య భార్థిజ్ఞానమ కలుగకపోయిన తొల. 

గదు కణా! శ్రాఫ్రున ధ్యానముంహాడ "మానసికకర్త యే గావున దాని 
వలన సెరూతు ప్రా ప్తి కలుగుటకు ఏలు లేదు, “త్ర మేన విదిత్వాఒతి 

మృుత్యు మేతి నొన్నః పంథా విదష్టీ లేఒయ నాయ” “ఆవరమేశ రుని 

తెలిసికొనుటవలన మాత్ర మే ముక్తి కలుగును. దీనికి రెండవమార్లము 

చేదు.” అని శ్రుతి జ్ఞాహాతిరి క్ర క్రనార్లముల సయముగ నే నిషేధంచు 

చున్నది. జానముతోలవాడియే ము క్రినొసంగు ననిన నప్పూడు ము క్ 

నెనంగపనదడి జ్ఞానమేకాని యర్చి రాదిమార్హ భ్యానను కాను కదా! 

మజశియు , నీధ్యానము జ్ఞానకార్యమునం దు సహాయము నాచరించునా ? 

లేక తీదుత్సు త్తి తియందు సహాయము నాచరించునా ? ఇందు ముొుదటిప 

యేను యు క్రమెనది కాదు. బ్రహ్మజ్ఞాన మె దె పతవివయ మైనది. 
విర ళ్ ల్లో 

అర్చిరాదిఫావన భీదవీషమయ మెనది. బవ్శాభావనయందు సాధకుండు 

సర్వమును బ్రహ్మామా శ్రీమునుంగా జూచును ; అర్బి రాదిభావనయందు 

అర్చిరాదులకరశు ననష్టములనుగా జూచును. ఈరంటిక్తీ నిట్లుండ 

సహవాస ముట్లు కుదురును ! రెండును ఏకకార్యము నాచరించుట యట్లు? 

ఇంక రెండవపకుము నొశ్రయించి “యజ్ఞాడులవలె సీయర్సి రాదిమార్ర భా 

పనకూడ జ్ఞానోత్స త్తిని కలిగించును.” అనుటయు యు కము కానేరదు 

అక్చిరాది వార్ల మును శెప్పినస్థలమున “స ఏనా నవ గమయతి” ఆస 

ప సృతషతుముగ బ్ర బ్రహ్మాప్రా ' ప్రియే ఫలముగ చెప్పబడి యున్న ది, ఈ బ్రహ్మా 

పా పి. పరబ్ర వా త్ర ప్రియే యగునేని యప్పుడు అర్చిరాదిమార్ల భోవనే 

హానకా ర్యముే  హేయనర్చునది కొవలయును గాని తదుత్ప తికి సహాయ 

కారీ కానేరదు కదా! యజ్ఞాదులవిషయమున నన్ననో యచ్చట “వివిది 

వంతి యన దానేన తపసా” అని స్పవ్షముగనే విదోషిత్స _త్తికారణత్వము 

వర్షి ంపంబడ్ యున్న ది. ఇ టగుటచే “నమృతత్వ్య ప్రా పా _ప్తీకథనము సాయె 

నోతునిమయ మగుటకు ఏలు. లేదు. ఇప్పుడు దానిని ) (అమృతత్వ పా క్షి వీ 

థనమును) మజియొకవిధముగా సమన్వయింపనలయాుట యావళ్ళ్యకము 
? 
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కదా! ఇ ట్లగుటచేతనే క్రమము క్లి యంగీకరింప(బడెను. “తే బ్రహ్మ 

లోకేషు పరాంతకాలే పరాన్చుతా పరిముచ్యంతి. సర్వే” “ఆయువాన 

కులు పళయకాలమునందు బ హతో (గూడ ముకు లగుదురు” అని 

శ్రుతియు “బ్రహ్మణా సవా కేన శే" అని స తీయు నీక్రమము క్తి కిని ప్రత్య 

వముగాం గూడ నంగీక క రించు చున్నది, అజ్ఞాని! భే. క దర్శనము రబటు శోవ్రున 

బ్రహ్హలోక ప్రా ప్రియు గలుగవచ్చును. నచ్చట తత్వేజ్ఞానము సంభనింప 

వచ్చును. దోనివే లింగళ రీరనాశము కలుగణా ప్రళయ కాలమున నుక్తి 

దొరుకవచ్చును. జానిసహీతము ప్రారబ్దకక్మ కవ ఫలము ననుభవింపవలయునని 

సిద్ధాంతము 'జేయ:౯బడి యున్న ది. కావున 5 'బ్రవ్నాలోకప్రా పు: ఢోణునుపాస 

కులవిమయమునందు నశ్లై వివయనిర్హ యమును గావింపవలయును. బ్రహ్మా 

లోకమునకు జేరసయల్పకాలముననే జ్ఞ జానము కలిగినను విచారావ పే ముస 

పారబ్దముండునంతే వటికు బ్రవలోక నీవాసము ననుభవించుట కై యీ్ర్ప 

జుపంబడినదేహము (మౌార్షమునందు ప్రయాణము చేయునప్పూడు కేవల 
నూత్మళ రీరమే యురిడు ననియు సెక్వేర ద్రియములును పవృ _త్తినామర్థషి 

ము లేనివై యుండు ననియు నీకారణమువలన నర్చి రాదలోక ములయం 

దుపాసకులకు భోగము సంభవింపదసియు నిదివజుకు నిరూవీంపంబడెను, 

ఈకారణమువలన (అహాలోకమునందు వారికి భోగంబును తదుచిత మగు 

న్గూలశ రీరంబును గూడ కల దని నిర్హయింపవలసి యున్నడిఎ నశించునంత 
వజకు నాతోకమున భఛాయావూా త్రముగ బహూువిధభఖోగ మమల ననుభ విం 

చుచునే యుండవలయును, ఆలోకమును జెందినవారికి ము క్రియీ గాని 
పునరావృ త్రిలేదు, కావున ప్రళయ కాలమువటికు నాలోకమునం బే బారు 

నివసీంపవలసినవా రగుదురు. కిదప సమ _సభూతభౌతికములతోంభాటు 

త్రము స్థూలసూత్షుళ రీరసులు కూడ నళించిన బర బ్రహామున నై ె క్వము 

నొందుదురు. పరమాగ్గిస్థితిలో నీప్రపంచ మంతియు భాంతిక ల్సిత మే 
కావున నుత్స త్తియనునది యరారక నున్నట్లు గానవ చ్చుటయేగాని యెవ్వరి 
కిని లేదు కదా! ఇదియే కృమము క్రికి స్వరాపము, ఉపాసకులకు నిట్టి 
క్రమము శ్రీయ కలుగునుగాస పరమార్థము. క్రి కాదు, 

4, “ట్టు చెప్ప నేల జ్రచముకలిగినవిదపం గూడ శరీర నాళ మువణుకు 

సంసార మనువ_ర్తించునట్లు సూత్తుళరీర నాళ మువజకు గత్యాదు లుండ 
వచ్చును. బహ్మప్రాప్పి బి కలుగంనే “లేంగళ రీరనాశము కలుగును కావున 

న 
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ము క్షి కలుగవచ్చును. ఇంతఃమా శ్రమునకు ళు9తిని స్వేళ్భానుసారముగ 
సమన్థియింపంజూచుట తగునా ? అనిన నదియు యుక్తము కానేరదు, 
గతి యున్నను లేకున్నను బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగినవానికిగాని పరమార్థము క్రి 
దోెరుక దనుట నిర్వివాదాంళము కదా! శితితాత్పర్యమును విచారిం 
చిన నట్టెజ్ఞానికి నుత్కాంంతియే లేదని తేలుచున్నది. “న తస్య ప్రాణా 
ఉత్కా )మంతి” అను మొదలగు వాకష్థము లీవినయ మున. బృమొణము 

వై యున్నవి, గుతియు “జ్ఞానము కలిగిన యు త్తరతుణముననే ము కి 
కటుగును.” ఆనియు ననేకళు)తులఖే జెప్పంబడి యున్నది. “బ్రహ్మ వేద 

ట్రైహ్రైవ భవతి” ఇత్యాదివాక్యము లీవిమయ మునం బ్రమాణములు. 
విచారిం చిచూచిన యు క్రికిని ఈనివయమే సాధ్య మగుచున్నది. “సర్వ 
వృపంచము బ్రహ్హమే అదియే జీను” అని భావింవుచు నభేదమును గు 

హించినవానికి అజ్ఞానముశు సంపూర్ణముగ ధ్వంసము చేసినవానీకి గతి 
యనునది సంభవించుట మెట్టు ? “జీవన కులకు జేవాపాశమువజుకు నను 

సరించిన క్షు ఛాయామా త్రీముగ నట్టిజ్ఞానికిలహూడగతి ను నుసరిం పవచ్చు ను.” 
అనిన నదియు సిద్ధాంతము కానేరదు, జీవన్లు కుడు చేవాధారి కావున 
జేవాన్వభావముమా త్రము ననుసరించి యనంస క్రు(డై. కొన్నికర్శల నొచ 
రింపనచ్చును, అవి ఫలించినకు ఫలింపవచ్చును. లేకున్నను లేకపోవచ్చును, 
వానివమునన్న్చూ గిరగిర త్రిప్పి విడునంబడిన చకృమువలె సంస్కారమా తీ ముమే 
మాత్రమే తిరుగుచున్నది గాని యందు కర్షృఫలబీజభూతము లగువానన 
'లెవ్వియయు లేవు కడా! ఎ ట్లనినవ....అజ్ఞానమువలన పురుషుండు ప్రపంచము 
ను తనకంకు భిన్నముగ జూచుచు దనకు శుభముకలుగుటకై పాపనులనుం 
గాసి పుణ్యములనుంగాని కొస్నికర్ష్యల నాచరించును. ఆకర్మలు చి _శ్రమున 
వాసనారూపనులై నీలచును. పుణర్టికర్శల నాచరించువారిచి త్రము పుణ్య 

ఏీవయుములనే సంకల్పించును పాపకర్మముల సాచరించువానిచి త్రము 
పాపకర్త్యమయులనే నంకల్పించును. వానియం బే యభిమానమును కలిగియుం 
డును. ఇదియీవానన, ఈవాసన కాలక్రమమున దృఢపడును. మంచికర్ష్యల 
నాచరించువాండు చెడ్డపని జేయవలయు నన్నను చెడ్డపని జేయువాడు 

మంచిళారష్టముల నాచరింపవలయు నన్నను ఎంతకాలము పట్టునదియు 

నరపలోక ప, తష్టతు. ఘు, ఒక డానియం దభిమానము కలవాడు దానిని 

విడుచుట కెంతకాలము పట్టునదియుం బ్రత్యతు మే. ఈకారణమువలన 

గా 
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అప్పుడే యుదయించియున్న కర వాసన స్థిరమగుటకు నెంత యో కాలము 
పట్టును, ఇట్లు స్థిరపడి నమానజన్య మునరదును ఇన్హాంతరములయందును 

గూడ నావాసన తనకు ననుకూలముగ ఫృూరుషుని చి చోతమును త్రివూను; 
తనకు ననుకూలముగ కర లను చేయించును ఆకర్ష లవలనం బుషమునకు 

నిహైనిన్టఫలములు కలుగును. పూర్వుమునుండియు దృఢము లై నవాస 

నలనుండి కలిగినవి యగుటచే నాఫలములు పూర్వకర ఫలము లని చెప్పం 

బడును. ఇ ట్లగుటచే జ్ఞానము కలిగి భేదదృష్టి తొలంగినవిదప నీవాసన 

లకు నభివృద్ది కారణము తేకపోవుటచే నవి (వాసనలు) నళించినవియే 
యగును. కర ల నాచరించుటకు ఛేదదృష్టీయే కదా మూలకారణము, 
అడి పోయిన కర రసంస్కార ములు ఫలోన్సు ఖము లగుట యెట్లు? ప్రస్తు 

త చేవామును కల్పించి దానియందు కొంకఫలము ననుభవింవ(శేయుటుకు 

నారంభించియున్న వనాననలు మాత్ర మంతీమువణకు ఫలము నొసంగవ 
చ్చును. మన స్పనియెడుచ, కము 'హననలచే తమ కనుగుణముగా నదివ 

అ'ే త్రీప్పంబడి యున్నది కడా! కొవున జీవను క్తునకు 'జేహపాశమువజకు 

సంసారానువృ త్తి కల దనుటలో నిరోధము తేదు, అప్పుడు వాం డాచ 
రించుభోజనాదికరలు మాత్రమే ఫలించును గాని తక్కినవి ఫలీంప 

చేరవు. అవి వాసనల కలిగించి కదా కాలక్రమమున ఫలింప వల 

యును, జీవన్తు క్లికి చిత్తమున భేదము నళించుటచే నట్టి పాసనలు నిలుచు 
టకు నెడము శేదు. ఇ ట్లుండ నిక్ర పూర్వకర్మ లు  (్రోబ్దము తప్పు 

తక్కి.నవూర్వ కర్మలు) ఫలించుట యెట్లు ? జీవన్ను _కృస్థితి ఇట్ల ముండ ఇంక్ 

జ్ఞానంబును స్థూలశ రీరనాళంబును కూడ గలిగిన వారీని. గూర్చి చెప్ప 

వలసిన జేమి! వానికి ప్రారబ్దకర్మ ముగిసినద్కి క్రొ, త్తకర్శ ఫలోన్తుఖ 
మగుటకు వీలు శేదు, బ్రంర గతి యెక్కడనుండి వష్పును? ప్రారబ్దనాళ 

ముతోనే నూకు కు శరీరము నశించును గచా! “కలియు ప్రారబ్దపీళముం 

ననే కలుగు ననరాదా ? అనిన నదియు యు కము కాదు, కో వలన 

గలుగుగతి న్వీర్హనరకనులలో నొక దానిని గూర్చెనదిమె యుండవలయునే 
గాని పర బహ్మనునుంగూర్చినది యుండుటకు వీలు లేదు. వర బవాప్రా క్రి 
కర్శసాధ్థము కా దని మున్నే వివరించి యున్నాము కదా! కాన్రన స సర 
వాదముగ బవ్యాప్రా ప్తి గతివలనం గలుగద్యు తత్స”) వీ కలుగునంతవజుకు 
లింగళరీరము నిలువదు, ద్రెహ్మప్రా్తి శ్రా క్రొత్తగా కలుగవలసినదియే శే 
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దని మున్నే వివరించియున్నాము కదా! 9 ట్రగుటచే లోకశ బమునకుం 

గాని బహుువచనమునకుంాని భిన్నా భి ప్రాయముల' గల్పింప నక్క లేదు. 

౮. ఇట్లు బవాువిధయు కులు కాదరిపత్ మున కనుకూలములై యుండ 
కేవలప్రశరణబలము మాత్రము శ్రైమినిపత్ము నెట్లు స్థాపింపగలదు ? 

ప్రశరణము నిర్దుణవిషయక మైనదియే మైనను ఆనిర్లుణోపాస నామాహో 
త్ర మును వర్తించుటకు నగుణో పాన నాఫలభూత మగు ట్రవ్మాలోక ప్రా ఎపి 

యంత మున పస్తాపింపంబడవచ్చును, “వర మేళ్వరుం డెప్ప్సటికి సోక్కందే 

మైనను ఆయనయందు గుణములను కల్పించిన ము క్రి దూరమగును. 

గుణములు కలిగియుండుట యాయనకు సాషభావికము కాదు కదా! 

కావున నాయన నెప్పటికిని సిర్లుణునిగనే యుపాసింపవలయును, అప్పూడు 

ముక్తి కరతలామలక మగును అని యీప్రస్తాపముచే నిర్దుణవిద్య 

నుతింపంబడవచ్చును. వాజియు బహూలోకప్రా ప్తిని వర్మించుళ్రు తి 
యందుగూాడ (అవ్వానాడినిం గూర్చియే ప్రృభానముగ. బ్రస్తావీంపంబడినను 

““వివ్వ జనా ఉత్కనుకో భవంతి” “నలుగడల వ్యాపించియున్న యితే 

రనాడులును సామాన్యము నుశ్క)ముణసాధనము లగును” అని చెప్పం 

బడియున్న ది. ఇఇంతమాతృమున “ఈనాడీప్రస్తాపము బ్రహ్మలోక ప్రా _ప్టినిం 
గూర్చి చెప్పానందర్భమున నుండుటచే దానిని. గూర్చినదియే యగును. 
జీవుడు అధోగూార్హమునుండి నిర్లమించినను బ్ర హూలోకమున కే పోవును.” 

అని సిద్దాంతము జేయుటకు వీలు కలదా? ప్రన్తుతవిమయముంహాడ 
నట్టిదియి యని యూహింపనలయును. అచ్చట బ్ర హ్లనాడిని సర్వనాడు 
లలో ను_త్తమముగా నభివర్శించుటక్రై యితరనాడీప్రస్తాపముం జేయంబ 
డెన్కు ఇచ్చటగూడ నిస్టుణవిద్యను నుతించుట క్రై సగుణో పాసకమార్షము. 

బృస్తావింపంబడెను. వాక్యము ప్రకరణమునకీంకు బలవంక మగుటచేకం 
గూడ నీవిమయమే నిర్ణయింపంబడవలసి యున్నది. *ప్రజూపలేః సభాం 
వేళ్ళ సృవజ్యే” అనుస్థలమునకూడ నిశ్లు నిర్ణయింపవలయును. అచ్చట 
గూడ వాక్యభేదమును గావించియే తాత్సర్యమును సమన్వయింపవల 
యును, ఆశ్ఫతియందును “ప్రపద్యే” అనుపదముచే గతి తెలుపంబడుచు 
న్నది. ఆగతి పర మేశ్వరవివమయమున సంభవింప దన్ని చెప్పీయున్నాము, 

శావున ప్రజాపతిభవన మనంగాం గార్య బృహలోక మే యనవలసి యున్నది, 
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ఇచ్చటంూడ వ్ర ప కరణమునక ౦కు బలవంత మై గతిశ్యుతి కలదు కదా! 

కావున నెట్లు చూచినను జె మినిమత్ ము యు _క్రియు కిము కాదు, 

మటేయు నీమతమును వ పించుటనకై. నేకు లనేకవాదములం 

జేయుచున్నారు. “నిరుణవిద్యయందు గతి సంభవింప బేని సగుణవిద్ధయం 

దును సంభవింపదా. నగుణ బ్రవ్మాయు తనగుణము లగుజ్ఞానై నశ ర్య్వాదుల 

తోణపాడ నర్వవ్వాపకుం డై 'యున్నాండు. నర్వవ్యావకుండగు ళుద్ధపర శ్రుహా 

మునంజే కడా గుణము లారోపీంపంబడుచున్నపి, ఇ ట్లయిన నుపానకులకు 

సగుణ బ్రహప్రా ప్లికూడ నిచ్చట నే కలుగవచ్చును. ఇక గతి యేటికి? శుతి 

ప్రామాగ్యమువలన , ,_ గతి నిర్ణయింపంబడుచున్నది. యనిన నాశుతి 

నిర్దుణవీ ద్యావివ య మున మాత్ర ము నిర్ల యసాధన మేల కారాదు? పర 

బ్రవ్మామునుగూర్ని చెప్పువ్ర కరణములయందు గూడ నొక్కొక్క.చో గతి 

సరి ంవబడియే యున్నది కహ 1 మతీయు నిర్లుణ మగుపదార్థ మొక్క..టి 

కలదని యంగీక రించి యిట్లు చెప్పిలిమి. విచారించిన నట్టిప స్తువే మొట్ట 

మొదట లేదు. వర బ్ర వామునకును జ్ఞానౌదిగుణములుకలవు, "ఆయన వాసి 

కంకు విన్ను! డయ్యును * కానివాం డగుటబే సగుణు.డే కావలయును,” అని 

చెప్పుచున్నారు. ఇదియంతయు నసంగత్రమే. ఆకాశము సర్వవ్యాపక మే 
మైనను దానిగుణ మగుళబ్దము కూడ నట్టిదియే మొనను బేణురం ధ్ర 

మున నున్నయాకాళము నందు మాత్రమే శబ్బ్వవ్య క్తి కి కలుగునట్లు సగు 

ఇబ వాముగూడ సర్టవ్యాపకు(డే బై మనను ఉపాసకులకు బ్రహ్మలోకము 

నందు మాత్ర మే యాయనగుణము లగుజ్జానై. ద్ద పర్యాదులకో "నభివ్య క 

కలుగవచ్చును. మజీయు నిర్ణుణపదార్థము లే దనుటయు యు క్రి 

యు రకము కాదో. తార్కి_కులు గూడ రూపాదిగుణములకు గుణము కల 

దని యంగీకరింపరు. “గణములకు గుణములేకున్నను ద ద్ర వ్థములకు కలదు 

కావున “గుణములేని;ద వ్టము లేదు అనుటయే వారియభిస్త్రాయ మై యుండ 
వచ్చును” అనియెదవే మొ యదియునిలువదు, శ్రుతినిర్ష్ణుణచొగుచాని నక్క 

దానిని చెప్పుచుండ నీసిద్ధాంత మెట్లు కుదురును? "అన్ని దృవములును 

సర్వ వు మాణానుకూలముగ సగుణములని తేలిన నప్పుడే కడో యాసిజ్లాం 
తము నిలుచును. ఇంక్ ద్ర వ్యములకు బ్ర క్యేకలకుణమునుశెప్చి దానిపై 
గుణవత్వసిద్ధాంతమును స్థావింపయాతమసన నదియుంగుదురదు. ఆ ప్ర తేక 

లతణ మేది? “వవదార్థము లుపాదానకారణము లగునో అవియే ద్రవ్య 
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ములు” ఆనుటయీ తల్లతణ మనవలయును, ఇప్పటికిని కొంతవిచారణే 

యూంళశముకలదు. ఉపాదానకారణముగ నుండుట యనినం గార్యరూప 
ముతో బరిణనించుట యని యభిప్రాయమా ? లేక *వివర్తవళశమున 
గార్యరూపముగా దోచుట యని యభి పాయమా ఉభయవిధముల? 
గూడ నీలత్ణము కుదురదు. లోకమున నన్ని యుపాదాన కారణము 
లును కారరూపములతో. బరిణానుమును _జెందుచున్నవి యనుట 
సిద్ధాంతము. కానేరదు. రజ్జుసర్పాదు కెన్నియో విన్నర్వమువలన 
జసించుచుండుట బ్రత్యత.మై యున్నది. ఇక విప ర్రవాదము నాళ, 
దంచిన నది వారిచే (తార్కికాదులచే) గుణములుగ గహింవంబడే 

యున్న నతాదులయందును సంక ర్రమించుచున్న ది. రజ్జసర్పథ్ధాంతి 

కలిగినవ్వూడు ఆనర్చన త్ర త్రకు రజ్జుస త్రమే కదా యాభారము. కావున నెట్టు 
కురాచినను వారిమతీ మున 'దృవిలతుణ మే కుదురదు కావున నెట్టును 

అ్ర్రవహామునందు గుణములను సాధించుటకు ఫపీలుతేదు. నిర్షుణునింగూర్చియు 

గతి సంభవించు ననుటకు వీలు లేదు. కావున నొట్లును బై మినిమతము 

ఆయు _క్రికరాన్యమే. నగుణ ద్రువ్మాము నుగూర్చికూడ నచ్చటచ్చట . నర్పమయ 

ఆ్వాదులు చెప్పబడి యున్నను అవి స్తో త్రార్థములే యగును కాని వాని 

వలన సగుణ బ్రహ్మము నిర్గుణ బ్రహ్మము నడు; సిర్దుణ బ్ర వామునకు 

"ుణములును నంభవింపనేరవు. ఇ ట్ల్రగుటచే చాదరినుత మే 'సెద్ధాంతము. 

ఈవిషమయ మున రొందజు వాదులయభి ప్రా పొాయము తగ్ ండనము: 

ఈవిధముగా చాదరిపతు మే సిద్ధాంత పక్షముగా? జీలుచున్న ను కొందలు 
“ముం దున్నవి పూర్వపతనూత్ర ములే కావలయును” అను నల్పకారణ 
మున జై మినిపఠుమునే సిదాంత్ పతమునుంగా స్థాసిందుచున్నారు. గతి 

పర డ్రె వూమునుంగూర్చియే క్లుగు ననుచున్నా రు. అవాయు క్తి శ్రుతుల 

వలన న తేలినయభిపా)యమును ఇంత యల్పకారణముచే భగ్నము చేయ 
జూచుట యెంత వెళ్లితనము ? పరమేశ్వరుడు సర్వ వ్యాపకుడు సర్వాంత 

"ద్యామి నర్షమయొండు. “ఆకాళవ త్సర్వగత శ్చ నిత్యః, య త్సా 

శరా దపరోమౌ దృివ్నా. య అత్తా నర్వాంతరః, ఆ తై వేదం సర్వం. 

బ్ర మై వేదం విశ్వం” అను ముదలగుక్రుతి వాక్యము లీవిమయమునే యో 
స్పవ్ట్హము6౬ జేయుచున్నవి. ఇట్టివాం డగుటచేత సీయననుంగూర్చి గతి సం 

* విపర్హమా (అజం. పొఎ--౧. నూ, పేజీ? చూ. 



612 బ్రహ్మనూ త్ర ములు, అ-రిం పషా-రి. నూ-౧౮ 

భవింపదని యిదివజ కే నిరూపించి యున్నాము. గంతవ్య మగుపదారము 
తనకంకు భిన్నముగ నుండవలయు ననుట ప్రసిద్ధము కదా! మతీయు 

నీవిషయమున జెప్పంబడిన న్యగోంధ వాదద్భ స్రాంతముకూడ యిదివఆ శే 
ఖండింపంబజెను, ేళఠశకాలములవలన విశేవము లేపదార్థములకు 

కలుగునో (అనయా: నేపదార్థములు ఒకస్థలముననుండీ మీతియొక 

స్థలమున లేనివై. యుండునో ఒకకాలమున నుండి మజీయొక 

కాలమున శేనివై యుండునో) అట్టిపదార్థముల(గార్చి చేశ కాలభేదము 

వలన గతి సంభవించును, భూమియందు అనేక ప్ర, బేళములు కలవు. శావున 

(ఒకస్థలమున నున్న యూారు మజియొకస్థలముననుండదు గావ్రన) డొనినిం 

గూర్చి గతి సంభవించుచున్నది, నరిగోగధవిషయము కాడ నిట్టిదియే 
కదా! నుజియు( గాలవి శేమనంబంధమువలన 'బౌలుడు స్వస్వరూపభూత 
నుగువార్ధకమును జెందుచున్నా (డు, పరమేశ్వరునియం దన్ననో యిట్టి 
విశేమమో లెవిీయు లేవు, “నిమ్మలం నిష యం శాంతం నిరవద్యం 

నిరంజినం. . .అస్థూల మన ణ్వహృస్వ మదీర్ధృం ....స చావ్యాభ్యంతరో 
హ్యూజః. .. సవా ఏష వుహో నజ ఆ కాజ రను రో౭_మ్భ తో. 

భయో బ్రహ్మా.. .స వవ నేతి కీ త్యాత్యా” అనుమొదలగు శు శు తివాక్సిము 

రీవిమయము స్పష్టము! చేయుచున్నవి. ఈకారణమువలన నాయననుం 

గూర్చి పారమార్థిక మగుగతి సంభవింపదు. ఇంక కల్పితగతి యన్ననో 
అదియు కల్పిత మగు కార్య బ్రహ్మలోకమునుం సూర్చియే సంభవించును 
గాని (హవమునుంగూర్చి నంభవింపదు. వస్తువు పరమార్థ వమునియు గతి 

మాత్రము కల్పిత మనియు జెప్పుటకు ఏలు లేదు కదా! కావున చారి 
పక స మెట్టును యు_క్రియు క్రము కానేరదు. న్యగో)ధాదులను.౧హార్చివ లె 

నిత్యప్రా వ మగు, బహ్మామును( గూర్చికూడ గతి సంభవించు ననుట యుక్త 

ము కాదు. 

“ఇట్లు చెస్పనేల ? పరమేశరునకు ననేకళ కులు పరమార్థము7గా 
గలవు, లేకున్న నాయన ప్రవంచనృష్ట్యైాదులనుగావింప నేరండు. పరిణామ 

ము లేనిపదార్థము మజీయొక దానికి నుపాదానకారణ మగుట యెట్లు? పరి 
ణానుత్వము బ " బహృమునకు కలదని యంగీకరించిన నప్పుడు ఆయనకు విశే 
షము లుండుటకు స పలు కలుగుటవే నాయననులపహార్చి గతి సంభవింప 
వచ్చును కదా! ఇట్లుండ వారివాశమును నిళాకరింపనేల ౫” అనియెద 
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వేము వినుము, నృష్టీ విషయమున నూవాదము వివ _రవాదము, 

అది యెట్టుండె, ఉత్ప త్వా దికుతులు పరమేశ్వరునకు విశేషములు కల 

వనుట్నకై. రాలేదు. అశ్లు వచ్చినవి యనిన “అస్థూల మనణుి ఇత్యాది 
వి సేవని రాకరణశుతులు వర్ణములు కావలసివచ్చును. ఉత్స త్యాదిళు 

తులంకర్ధమును (మూరు త్రలంచినయర్థమును) గృహించిన వానికి (విశేవ 

సిరాకరణ శ్రుతులకు) నర్భ మే లేకపోవలసివచ్చును. “ఉత్సత్యాది,శ్రుతుల 

విషయము గూడ నిట్టిదియే కదా! విశేవనిరాకరణ శ్రుతుల యర్గమునే 

వథానముగా గ్రహించిన నివియు నిరర్గ్హకములే కావలసివచ్చును కదా!” 
అసియెజు వేయు యట్లు కానక్కణు లేదు. ఈశుతులు ఉత్స త్వాదినిరూ 
పణవూర్య్వ్వకముగ ప్రపంచ బవ్యాభేదమును నిరాసించుచున్నవి యనవచ్చు 

న్యూ బ్ర వ్యాముయొక్క. యద్వితీయస్వరూపమును పృకటించుచున్నవి యన 
వచ్చు ను. “మృల్లోవావిన్ఫులింగా టై వః నృష్టీి ర్వా చోది తాన్యధా, 
ఉపాయః సోఒవతారాయ నాస్తి భేదః కథం చనా” అను మహోత్తుల 
వాకస్టాముంగాడ నీవిషమయమును నిర్హయించుచున్న ది, “*ఇదియేల ? ఉత్ప 
రది శ్రుతులు మాత్ర నున్యార్థముగా ప్రవ_ర్తించుచున్నవి యనియు 

సశేవని రాకరణ శ్రుతు లట్లు కావనియు పట్టు పట్టనేటిక? శ్రుతు లన్ని 
యు నమానబలము కలవియు కదా!” అనియెదవేమొ ఏవరించిదను 
విను నరం యా 

వి శేపనిరాకరణ శు తులపై *నాకాంక్ లేదు. ఆత్మ నిత్యుండనియు 
నేక సరావుడనీయు నుఖ దుఃఖిసంబంధ ము లేనివాండనియు నిత్యము కు 

డనియు తెలిసికొనినపీదప విచారి.పవలసిన జేది కలదు? ఇట్లు తెలిసికొను 
టయ్ కదా పురుషార్థము, “తత్ర కో వోవాః కః కోక వకతర్థి మను 
వశత” “పరమేశ్వరుని స్వరూపము నేకముగా నెటింగినవాని! 
మోవా మెొక్కడిది? శోక మెక్కడిది?” “అభయం వై జనక వ్రాపోఒసి” 
“ఓజనకవువోరాజూ! నీవు ఆత్మను తెలిసివొంటివి, అభయమును జెందితివి” 
“విచాప్ట న్న బిభేతి కుతళ్సని” “ఆత్త న్వరూపము నెజెంగిన వాండు టేనినుండి 
కూడ భయమునొందండు”* “వతం వా వావ న తపతి కి మహం సాధు నా 
కరవం క్రిమువాం పావ మకరవం” “ఆత్ర,న్వరూపము సెజింగినవాండు “నేను 
సత్కా_రష్టముల నేలచేయ కపోతిని. పాప కార్ఫుముల నేల్యయాచరించితిసో అని 
మాలో తారలు. TRE i] 

* ఆశకాంమ (ఆ-౧. సొర. నూం 3. “పేజీం461 చూ. 
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సరితపింపండు” అను మొదలగు శ్రుతివాక్ళ్టము లీవివయమునే బోధించుచు 
న్నవి. విద్వాంనులకును ఇట్టియనుభవమే కల దనుటయు స్పన్టముగ ను 

న్నది. కావున విశేననిరాకరణశ్రుతులు చెప్పునర్ణము ఫలవంత మైనది. మతి 
యు “మృతో: న మృత్యు మాప్నోతి య ఇవా నా నేవ పశ్యతి” అను 
'మొదలగుశ్రుతులును భేదదృష్టిని నిరాకరింపుచు నీయర్ధమునే ద ఎ్రశ పజ చు 

చున్న వి. చశారణమువలన వ్ కీవని రాకరణశు తులు అ ప్రధానము లనుట 
వౌల్లదు. పురుపార్గము జేనివలన కలుగునో తది ప్రధాన నమగు ననుటలో 

సంశయము అేదు కదా! 

ఉక్ప త్వాదిశ్రుతులవివయ మన్ననో యిట్టిది కాదు. వానియర్థ ము 
పె నాకాంతు. లేకపోలేదు. శేవలనృష్రో ఫ్రదిజ్ఞానమువ పలన గ లుగుపురువూర్థ 

మేదియు లేదు కడా! మతీయు సీసృష్ట్యాదిళ్టు తులు వివయాంతరమునో 

బోధించుటకై. ,పృవ_ర్తించుననియే యని కూడ కుతే స్పన్టముగ చెప్పూ 
చున్నది, “త తె తె) చ్చంగ ముత్సతితం సోమ్యు £ 'పజానీహి చేద మవరాలం 

భవిమ్యుతిో ర్ట షాంపు (డా! యీాప్రసంచము కారష్టీము, దీనికి మూలము 

తేకుండదు” అని యుపవ్యాసమున్ కారంభించి సర్వప్కప పంచమునకును 

నన్హాత్రమే మూల నున్ ఛాందోగ్య క్రుతి ఇచెవ్ఫూచున్న ది. “యతో వా 

ఇమాస భూతాని జాయంతే యేన జూతాని జీవంతి య త్రయం కభీ 

సం విళం తీతి తద్విజిజ్ఞాసన్వ త ద్బ9వహో (చూ. ౧. ౧. ౨)” అనిశతై త్తి 
రీయళ్టుతియు నీవిషయమునే బోదించుచున్న ది. ఇ ట్లగుటచే నృష్ట్యాద్ 
శ్రుతులకు నృష్టాదులను చెపుటయందు చాత్సర్యము లేదు. “ఫలవత్స 

న్న్ఛా వఫలం త దంగంో *ీపలము గలవివయము ఇచెప్పంబడియున్న 
చోట దానికి సమీపమున ఫలళూన్య మగువివయము _ చెప్పుబడె 
చేని యది పులవద్దొ మయ మునకు నంగము మాత్రమే యగును” అనున్యా 
యము ననుసరించి ఫలవంతము లగువి కేనని రాకరణశు తులచెంతం జెప్పం 
జడి యుండుటచే సీయాత్స త్యాదిళుతులు వానికి నంగములే యగును, 

ఈవిమయము ్రుతిచేతంగూడ  నిర్హయింపంబడియే యున్నది కదా! 
కావున నుత్సత్ర్యా పళ్టుతులు అభేదమునుమూ శ్ర, మే బోధించును; వరమే 
శ్రృరునకు వికారములు తేక విశేషములు (శో కోలు) కీల వని బోధింపవు. 
వ్యావహారిక స్థితి నౌ శ్రోయించి యన్నిళ కు లున్నను పారమౌార్తిక సితియం 
దవి లేవు కావున బ్ర బ్రవామునుహార్చి మెట్లును గలి సంభవిరీపదు, కన 
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తస్యప్రాణా ఉత్కాంమంతి” అనుళుతి యావిమయమును ప్రత్యతము 

గనే చెప్పుచున్నది. “న్పష్టో హ్యేశేషూం. ఈ, ౨ ౧౩ అనుస్థలమున 
నీశు9తియుక తాత్పర్యము నిర్ణయింపంబడి యున్నది. కావున నెట్లు 
చూచినను జె మినిమత మే సిద్ధాంత మత హమనువాదులవశ్ము యు క 
యు ౬ మైనది కాను, 

ఇట్లు గాక “ బ్రెవామునందు గూడ గతి కలదు” అని పట్టుపట్టి 

నను ప్ర, మోూజనము సమే కొంచెము విచారించిన నాపతును నిలువదు. 

అప్పుడు జీవుండు పర మేశ్వరునియొక్కొ. యవయవముగానై నను వికార 

ముగానై నను (ఒక పదార్థమ నుండి డానివరిణామమునలన కలుగు నుణీ 

యొక వదార్థము వి వి కారము) లేక సంపూర్షముగ భిన్నుండుగా నైన నుం 
డవలయునో, పరిపూర్ణ ముగ నభిన్ను (డే యైన గతి సంభవింపదు కదా! 

“సరియే యి టయిన శీను? అవయ వావయవులకు భచదాభదములు కలవు 

గావున నందు “భేదపకుము నాశ్రయించి గతి సంభవింపవచ్చును కదా!” 

అనియెద వే మొ వినుము, జీవం శ్రహోనయవ మెనవో గతి సంభవిం 
పడు. అవయవమనంగా నవయవిలోనిభాగమే యగుటచే నవయవి దానికి 
(అవయవమునకు) నిత్యప్రాప్పుండే యగును కడా! మటీయు బహ్మము 
నిరవయవమని వేదమునం బ్రసీద్ధమైయుండ దానికీ నవయవపముల 
గల్సించుటయు యుక్రియు కము కానేరదు ఇ ట్రయిన జీవుని 

బ్రహ్మావికార మానియెదము.*” అనిన నీపతయమునందును ఫై నంటెప్పిన 
దోోమములు వచ్చును. వపదార్థమునుండి ఏకారము జనీంవెనో అది 

యావికారమునకు నిత్యప్తా ప పే మై యుండును. ఘట మెన్నటికిని 

దానికి? బరిణెమికొరణ మైనమ్భ త్రికను విడచి యుండదు కదా! 

విడచిన నదియు లేనిదియే యగును కదా! కావున వికార మైనను జీవునకు 
నిత్య ప్రా స్ప వ్రు ల యున్న పర (హవామును(గూర్చి గతి సంభవింపదు. ఇదియు 

నుగాక నీపవతముల నా. శో యంచిన జీవునకు సంసారగతియే కలుగదు, 
ఆకాశమునకు శేనిరాపాదులు ఘుటాకాళ మునకు కలుగనట్లు మృ త్తికకు 
లేనిలఘుతాస్ట్రదులు ఘటమునకు సంభ వింపనట్లు బ్రహ్మమునకు లేనిచాంచ 
లము జీవునకు సంభవింపదు; బ్ర హామునకు . 'అేనినంసోరగతి జీవునకు సేం 
భవీంపదుం “అవయవవికారములకును పదార్థములక్షును భదాభడములుూ 

కలను. అందు భేదపకుము సా శ్రోయించిన నని యు కలుగవచ్చును” అను 
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ట్రయు యు_క్లీియుక ము కానేరదు. పరస్పరవిరుద్ధము లగుటచే భేదాఖే 

దము లొోొకనలమున నుండశేరవు. ఈపకీములయందు ఆవయవియు 

సత్యమే; అవయవంబును సత్యమే. ఇళ్లు వికారియు సత్యమే; వికారం 

బును సత్యమే: వవ_ర్హవాదమున నన్ననో ఆరోపితపదార్థ మసత్యము 

కావున నచ్చట వా_స్తవముగ నభేదంబును కల్పితముగ భేదంబు నుండవ 

చ్చున్సు దాని నాశ్శయించి సర్వవ్యవహార ములు ప్రన_ర్తింపవచ్చును. ' 

ఇచ్చట మొ త్ మట్లు సరిపడదు. ఉండిన భేదాఫేదములు రెండును 

పారమారికములు గానే యుండవలసివచ్చును. అ ట్లుండుట యసంభివము 

కడా! 4 

ఇక “జీవుడు పర మేశ్వరునిక ౦కు సంపూర్ష్మ ముగ భిన్నుండు” అని 

చెప్పిన నదియు గుదురదు. అప్పుడు జీవునకు. బరిమాణ మేది? అణు 

తమా? మధ్యమ పరిమాణత్వమా? నర్వ వ్యాపక త్వమా? సర్వ వ్యాపకత్వ 

మయిన గతి నంభవింవదు. మధ్యనువరినాణత్య మైనచో ననిత్యేత్వము 

కలుగును. నుధర్ధమ పరిమాణము గలఘటాడులన్నియు నశించుట స్పష్ట 

ముగ గానవచ్చుచున్నవి. ఇక అణు (పరిమాణ)తప్పమెనచో నప్పుడు శరీర 

మున నాపాదము _స్తకముగ గలుగులీతోస్తూదిజ్ఞూనము సంభవింపదు. అణు 
మధ్యమపరిమాణములు మున్నే (౨౩. ౧౯ ౨, ౨. 59.) విశేమవిమ 
రృతో నిరాకరింపంబడియున్నవి. మజియు నభేదపతుము నాశ్రోయించిన 

త్ర త్ర ర్రమసిోోఅను మొదలగు శా స్ర్రృములకు బాధకలుగును. ఇంతకు(బూ 

రము దూమీంపంబడి యున్నవికారావయనపతుముల నొశ్రయించినను 

యీవోమము (శా, స్త్ర బాధ)తప్పదు. “ఇట్లుచెప్పనేల? వికారావయవము 
లు తమ కాక్రయ మగుపదార్థముతో ఛిన్నా భిన్న ములు కావున నభేదపతు 
ము నాశ్రయించిన నీబౌధ కలుగదుకదా!” అనియెద వే మొ యది యుక్త 
ము కాదు. ఆపతుములయందు ఛేదాభేదములు వా_స్తవములే కావలయు 

ననియు వానికి పరస్పరవిరోధ ముండుటబే నట్లు కా వనియు సిదినజి కే 

చెప్పియున్నాము కావున భేదము బుద్ధిచేత మాత్ర మే కల్పీంపంబడుచు 

న్నది; సమవాయసం౦బంధము కీల దనుకారణము నాశ్రయించి యఖేద 

ముపచరింపంబడుచున్నది. ఇ ట్లగుటచే ప్రధాన మగు నేకత్వము (జీవ బ్రహ్మో 
భేదము) లేదు కదా! ఇ ట్లయిన “తత్త్వమసి” అనుళా, న్ర్రమునకు బాధ 
యెట్లు లేకపోవును ?: మణియు నీయన్నిపకు ములలో (అవయపవికార 



జై హ్యనూ త్రార్థచం ద్రిక - కార్యాధికరణము, ౫, 617 

భేదపతుములలో) చేని నాశృయించినను జీవునకు సంసారము నిత్వమే 
కావలసి వచ్చాను; కావున మాకము కలుగదు. ఒకవేళ కలిగినను జీవ 
స్వభావము పోవలసివచ్చుటచేశను అది (జీవస్వభావము) బ్రహ్మభిన్న మగు 
టచేతను జీవునకు స్వరూవనాళశ ము కలుగవలనసి వచ్చును, ల్లది విరుద్ధము. 

అవ్వడు మోతమోర్థమై యెవ్వండును ప్ర పవ ర్రింపండు కదా! అభివృద్ధికై. 

యెవ్వండయినను వ్రవరి రించునుగానీ నోశమునకై. పువర్తింపండు కదా! 
“జీవుడు బ్రహ్మవీవ ర్త రము” అనుమాపశుమున స్వోపుము. లేదు. అప్పుడు 
ఆరోకితనర్ననూనకు 6 రజ్జువే స్వభావ మైనట్లు పవరిబింబమునకు బింబమే 
స్వభావ 'మైనట్లు జీవునకు ద్రన్మామే న్వభావ ముసును, 9 ట్లగుటచే ము _క్టి 
యందు జీనత మునకు దూూత్రక మే నాశము కలుగునుగాని | జీవస్ట భావము 
నకు కాదు, కావున గతిని కల్పించ చటనై యెన్ని పాట్ల పడినను ప్రయో 
జనము లేదు. 

“ఇట్లు చెప్పనేల” జీవుని టఉవ్మావివర్హముగ నంగీకరింపకున్న ను 

ము క్లితుందు జీనవినాశము కలుగ నక్కవ లేదు. చ్యాధిహేతువుల 
యభివృద్ధి నొందియున్న వాతవిత్తాదుల నౌవధాదులతే నశింపజేసి 
వుజిల “వానికి నభివృద్ధి కలుగకుండునట్లు అవత్య పదాక్షములు విడ 

చిన గారణను లేకుండిటచే వ్యాధి యాక్స్ త్రి త్రి నొందనట్లు ఆరోగ్యము 
తనంత దాచే లభించునట్లు కర "లేకపోయిన సంసారము నశించును; హూ 

శము తనంతనే దొరకును, “పురుషుండు నిత్వనై మి _త్తికకర్యముల నాచ 
రించుచుండినం * బత్యవాయరూప మగుపాపము రాదు. కామ్యనిమిద్ద 

కర్త ముల విడిచిన స్వర్లనరక ప్రా ప్తి కలుగదు. వెనుకటికర రము లన్న నో 

ప్ర  స్తుతీజన మున ననుభవించుటచే శ్నీణము లగును, ఇట్ల 'టయిన నాజీవు 
నష? ను త్రరజన, ము కలుగుటకు గారణ మేమియుండును ? ఈకారణము 

వలన పై (ఇెప్పినవిధముగ నాచరించిన వానికి న్వయముగనే ము క్రి దొర 
కును, అప్వుడు స్వభావనాశము కలుగ నక్క లేదు కడా 1 అని పె 

యా గీ పమునకు గొందజు సమాధానమును చెప్పం జూచుచున్నారు. 

ఇది కుదురదు. ఈవిషయమునం బ్రమాణ మేదియు లేదు. లది యప్ర 
త్వకువిమయ మగుటచే దీనిని నిరూపించుటలో శాన్ర్రము తప్ప మతే 

* ప్రళ్యవాయమనంగా చేయవఅనినదానిని; జేయకపోవ్రటవలన ? కలిగాడు 

దోషము, 
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618 ద్రహ్మనూ త్రములు, జరం పోంది, సూర, 

యేదియుః ప్రమాణము కానేరదు. ఆశ్నాస్ర్రమన్ననో మోయోర్థికి జ్ఞాన 

మూవశ్యక మస ణున్న వి కాని పై 6జెప్పీన యాభారమే చాలు ననుట 

లేదు. ఆవివయము స ీబుద్దిచే నూ శ్రమే యూహింవంబడిన నదియే. సం 

సారమునకుం గర్మ్మ శరణ ముగుట టే నేదియోళమొకవిధముగ నాకర్మకు. 

నభావము సం భవిలేదిన సంసార ముండదు కడా! యనునభిప్రాయముతేో 

ని టూహింపంబ డెను. అయినను సీయూమా పొసగదు. సంహార ముని 

యగుటచే నండలెకర్శలకు మితి లేదు. అవి చేశ కాలానుగుణములై తమ 

ఫలముల నొసంగునుండును, కొన్ని మాత్రము తీమ కవకాశము కలు 

గుటచే సీజన మూనండలి జవామునోు కల్పిం వీ తముఫపలముల ననుభదింవః 

జేయును. మజేకొన్ని జేశ కాబనీసు చన పుల న జీశీంచుచు. వేచియుండునుః 

ఇ ట్లుండ నీజన్మను: తో సర్వకర్మలు ననుభవింపయిడునని నిక్టయమెట్లు ? 

కర, పరంపర “మనంత మగుట సవిషయమునుగాని మెట్టుగా క్ట 'నిర్హ 

యించుటకు వీలు అేదుం వడియెన నొ బ్రయిన నుతడనచ చ్చును కడా! 

కానన పై నవర్లింపంబడ్నయా.వారము కలవానికై నను పురాక్ళతకర్త్య ము 

వలన జన్మాంతరము కలగవచ్చుళు. క్రుతియు pn ఇవా రమణీయచర 
ణాఖి అని కర్త శేషము కల దనువిషయమును బోథింపుచున్నది, కావున 

వైయభిప్రాయము యుక్త మైనస్ కాము 

“ఇట్లు జప్ప నేల ? నిశునై మి తిక కర్తలు పు రాకృతేముల నెల్ల 

నశింపంజేయవచ్చుకు కదా!” అనియెదవేమొ యది సంభవింపదు, 

నిత్వనై మి _క్తకకర్శలకును పూర్వజన్యార్డి తకర్శలకును విరోధము శేదు, 

ఒక వేళ వూర్వజనార్థి తములలోని పాపకర్ష్యలు అ పరిళుద్ధరాపయు అగు 
టనే నిత్యనై పీ త్రకములకు బిర్ రోధు లై నను వుణస్టకిర్భలు మా” శ, మడ్ట్రివి 

కాచేరవు, అపి పరిశుద్లరూపములే కడా! కావున నిత్భకర్మ "లొక స 

పాపములను నశింప జేసినను పుణ్యముల నశింపజేయవు. పాొపములనై 

నను సంపూర్ణ ముగ సరింపం చేయగల వనుటకుః బ్రమాణము లేదు. 

అగంగాక వాసిసి సంపూర్ణ ముగ నళింవం చేసినను వుణ్టోకర, అవలన జన్మాం 

తరము కలుగవచ్చును కడా! కావున నిళ్వనైై మి_త్తికకర్థ్మలవలనం బూర్వ్వ 

కోర్యతే యము కలుగు సనుట సంభవీంపదు, విరోధ ముండినచే కూ 

మొక దాని నోక క్ నాశము వేసికొన బ్రయత్నంచుట ! ముత్యు నిత్య 

న్ మి _్రీకములు స ప్రత్యోవాయవః ను మూర్ మే తొలంగించు ననియు వాని 



వ నే ప్న్న పు ణా 619 బ్రవ్మానూ, శ్రార్థిచం ద్రిక - కా ర్యాధికరణము, ౫ 
ఎ 

9 వలన నితీరభలణ్యులు కలుగ వసియు నియమించుటకు. గూడ పీలు లేదు. 

ఒక్క ఫలము పథాన మైనను ఎన్ని యాం ఫలము లానువంగిక్ ములై కలు 

గ్ వచ్చునం.అవియు షొక్ష్రపత్సృమున జన్మాంతర ' మును కలిగించునేమో యెవుం 

దపెఆంంంగసను? పత్యతమువం జూచిన వానివలనలిహాూడ  జృవావర్చన్సు 

పుట్ట ఆయుర్వ ఎది మొడ్ డలగుఫలాంశరములు కలుగుచునే యున్నవి. ఆప 

స్తంబంంద డును లస త్ డి థా మే, ఫలా సై వివి తే వాయాగంధా వసూ 

త్పజే బే తే వవం ధర్ష్యం చర్యమాణ వున్దా అ అనూత్నద్యం తే” కామిడీ 

చెట్టు పంకుకొణకై మాత్ర షే వాటంబడినను దానినుండి చల్ల నినిడయు 

నువాసనయొ జనిం చీనట్లు ధో ముంగూడ చి త్తకుద్ధికె మాత్ర మే లేక 

ఘా గమునరై మాత్ర ము యాచరింపంబడినము పనినుండి మానుషం 

శక్ మెం ఢనము వచ్చును” అని యానుషంగికపలములనుగూర్చి చెప్పి 

యున్నా కు. 

ఇదియునుం గాక బ్ర ప్రో ల్రైకర్టిక్ఞానము లేకుండ ముతీయొ క విధ ముగ 

౩“మష్ట్రనిపి కర లనులహుడ సంపూర్త ముగ వదలుటకు విలు కొలుగ దన 

చును. 'వఏలయిసి ఏ దేదామున్న ష్వూ జెట్టవా వొాందయినను సుఖార్థ్ మై 

బా మట్టిని 'మెష్టకర్మ అ సించుక యైన సాచరింస? భూడడు. కానుష్ట! సిమి ద్ధనములు 

నుఖజనకడాు లగటచే నానున్ యెట్లినాండై నను అల్పపునా నై న అంగీక 

రించు నముటు ప ప్రత్యత్ క్క సిదముు జ్ఞానము కలిగనవో ప్క ర ర త్వ్రదులతో 6 

దనకు సంబంధము తేసేనునినయము. తేటంబకినవో నప్పు డోక వేళ 

నీ ప్పమాణము కలిగినను పువుషుడు చక క. చేసికొనవచ్చును గాని లేకున్న 

నము కానినుండి తప్పించుకొోనంగలండు! మణీయు జ్ఞానము వరిపాకము 

నొందిన-వో నాక ర్భృల బొత్పుగ వాచి ంపకుండీన నుండనచ్చును గాని లే 

కున్న నెట్టు ప్ర మూదమునకు లోనుగాకుండును ౧ శావున నిభారించిన 

సజ్ఞూని 'జామ్యునమిద్దములం బరిపూర్మ ముగ వక్తి ర్టింప: గల దనుట సిద్ధింపదు ; 5 

వతీయు నీజీవ బ్ర హ్రైకష్ట్రయు నంగీకరింపకుండినం గ ర ర్రృకౌప్టదు కులు తొలం 

గను. అహ్టూ డబి" జవుసకు స్యభావములే యగును క డా! వస దార్థమునుండి 

మొనను డానిస్పభావమునొ వేజుచేయుటకు ఏలు లేననుట సర్వజనవిది 

శముం అగ్నినుండి వేండిమినిగాని నీటినుండి చల్లదనమునుగాని వేజుచేయు 

టకు వీలు కలడా ? ఇట్లు క రృ త్వాదులకు సాశమర లేకుండిన కార్యము 

నకు ననుభ నమునకుం గూడ సొకశ ముండకు. ఇ టున్న సిత సదిసారసిపొ 

» 
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| రణ ఢ చాట్ల! సై 9, జా రోం 620 ద్రవానూత్రములుు అ-ర పారి నూ-౧ 

త్రము లగుకర్శలకు నభావ మెటనుండి వచ్చును? కావున పె నవర్లించిన 

విధముగా నాచరించుటయు దుర్గటమే; అట్లాచరించినను ఒక్కో.డిన, 

ముతో లేక పెక్కుజన్ల ములతో నైనను ముక్తి  కలుగుటయు దుర్చు టమ 

“ఇట్లు చెప్పనేల? ర కృత్వభో క కతస్టశ క్రూ కులవలనం నలుగుననర్థ 

మేదియు లేదు. వానికారము లగుక ర్యానుభవములవలననే కదా సర్వా 

నర్భములును కలుగుచున్నవి, పైన వర్తి  రపంబడినయా*చారము నా శ్ర యిం 

చినవానికి క్రీయాభోగములు లేవు కావున శక్రు లున్నను ము వ హోని 

లేదు.” అనీయెదచేమొ అది యు కము కాదు. శ్ర క్రి యున్న నది కార్య 

ముల నేల చేయకుండును ? “కీవలశ్ డీ యెప్పటికిని కార్యముల సాధింప 

చేరదు. దానికీ నిత్రరకారణ ములయొక్క_ సహాయముంగూడం గానల 

యును.” అనియెద వేమొ అ ట్లయినను మాపతశీమునకు పోనీ రాదు, 

శకి యుండిన దానికి గావలసీనసాను లి యంతయు దానితోనే సంబం 

ధించి యుండును, అన్నియు నొక [. శొర్యమునే యాచరించును గావున 

సమానళ క్రిత నునుసంబంధముతో నవి కూడియే యుండును, కావున 
క రత్వభో కృత్వములు జీవునకు న్వభావము లయ్యునేని జ్ఞానమునలన 

నాతనికి బవారూపత్వము కలిగి యాక_ర్తృత్వాదులకు నాళవ ము కలుగ 
జేని యప్పుడు మోశుమే లేక పోవలనీ వచ్చును. జ్ఞానముచేం గ ర్హ సత్యా 

దులకు నొశము.కలుగుకేని యప్పు డపి యారోపితమా శత్రములే యగు 

టచే వానికార్యముల నాచరించుచున్న ననుయమునందు. “సూడ హోనిని 

కలిగింపనేరవు, “నీను బద్దుఃడనై యున్నాను” అని తీలంచుటయే గాని 
వా_స్తవస్థితలో బంధ మెవ్వనికీని లేదు కదా! కావున జ్ఞాన మొక్కటియే 
మోమషమున కుపాయము, “నాన్యః పంథా విద్య లే 2యనాయ” అను 
శ్రుతియు నీవిమయమునే స్పష్టము. జేయుచున్నదిి జ్ఞానమునకంకె నితర 
షోగుమోతమార్షము లే దనుచున్నది. “ఇట్లు చెప్పిన సర్ట్రవ్యవహారము 

లకును లోపము 'కలుగవలయాను. జీవ బ్రహ్మము లేక మైన నవ్వూడు జీవుండు 

్రవ్నామువలెనే నిర్వికారు(డు కావలయును. కదా 1 అసియెద'వే మొ 
యట్లు సంశయింవ నక్క_జు లేదు. వా _న్తవస్థితిలో నిర్వికారుంజే 

మైనను ఆజీవుఃడు అజ్ఞానవళ మున దను బరిచ్చిన్నునింగా భావించు 

చున్నాండు గావున జ్ఞానముకలుగునుతకు లోపల ప్రత్యయోది సర్వ 

వ్యవహారములును ప్ర పవ _ర్రింపవచ్చును వా _స్తవస్థితిలో బావాణుండే 
వ లారా చాను 
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మైనను నిద్రావశమున మనోవై చి త్రిచే. దన్ను శూద్రునిగా భావించిన 
పురుషునకు స్వప్నావస్థయందు మటల మెలంకువ గలుగుటకు బూర్వము 
భావనానుగుణము లగువవహోరము లు వవ ర్హించుచున్నవి కదా! 

యత్రే హి దైవత మివ భవతి. త దితర ఇతరం పశ్యతి” “ఎచ్చట 
(అజ్హానదళ యందు) రెండుగా గానంబడునో అచ్చట నొక్కండు మజియొ 
క్కనిం జూచును” అని యజ్ఞానివివయ మునుఃణూళ్చి స్వవ్న సదృశ వ్యవ 
పోరమును శ్రుతి బోధింపుచున్న ది, “యత్ర త్వన్వ నర్వ మా డె వాభూ 
క్ర లైన కం పక్యేత్ ” “ఎచ్చట (జ్ఞానదళయందు) నీజీవునకు సర్వమును 
స్వస్వరూవపభూత మే యయ్యెనో అచ్చట చేనితో చేనిని జూచును” అని 
జ్ఞాసిసి౧హార్చీ వీవహారాభావమున్న తెల్పు చున్నది, జ్ఞానము కలిగినపిద 
పంగూడ చేవాపాతమువణుకు ప్రార బ్రబలమువలన నాభానమాొ త్ర ముగా 
వ్యపహోర ముండుననియు నిరూపించి యున్నాము కదా ! కావున నీయా 
చేపములకు నవకాళము అేదు. కావున బహ్హావే_త్తనుం గూర్చి విచారిం 
చిన వానికి భేదజ్ఞూన మంతయు నళించెను గావున గతియే సంభవింపదు. 

“ఇ ట్లయిన గతిక్రు తులకు విమయ మెయ్యది? అవి టేనినిగార్చి 
చెప్పుచున్నవి?” అనియెద వేమొ వినుము. అవి నగుణోపాసకుల గూర్చి 
చెప్పుచున్నవి. వారికి భేదదర్శనము నశింప లేను, కావున వారినింహార్చియే 
గతిని చెప్పుచున్నవి. ఎచ్చటజూచినను గతి సగుణవిద్వలయం జే 
కలదు కాని నిరుణవిద్భలయందు లేదు. పంచాగ్నివిద్భ సరకంక 
విద్య వై శ్వానరవిద్య మొదలగువిద్యలయందు మాత్రమే యీగతి 

కానవచ్చుచున్న ది. “ప్రాణో బ్రహ్మా...దవారంవుండరీకం” అను 
'మొదలగు కొన్ని స్థలములయందు టెవ్మాప,స్తావము నారంభించి గతి 

చిప్పంబడి యున్నను అచ్చట వామనత్యాదిగుణములతోం గాడీనసగుణ 

వామే యుపాన్యుండుగా నర్మింపంబడి యుండుటచే నాగలి సగుణవిద్యా 

విషయమే యగుచున్నది. కేవలపర మేశ్వరవిమయము 'ఇఇెప్పంబడి యున్న 
చోట్ల “న తన్వ ప్రాణా ఉత్కాామంతో అని యిట్లు గతి నిపే.ధింపంబడి 
యున్నది గాని యొక్క స్టలముననై న నంగీకరింపంబడి యుండ జేదు, బ్ర 

హవి చాప్నోతి పరం” అనుస్థలమున “ఆష్నోతి” అనువదము గతివాచ 
రము మైనను సై న్యాయము ననుసరించి జేళాంతలవ్రా స్టిని తెలువునది 

శా దనియీ నిర్హయింపవలసి యున్నది. అవిద్యాధ్వంసమువలనం గలుగుస్వ 
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స్వరూపప్రా వ్రియే యావదముసకు నర్థమని నిర్ణయింపవలసి యున్నది, 
“బ్ర మె ఊావ నస న్బ్ర వ్లో వ్యేతిొ” “పర ట్రవ్యామే య యుండి పర బ్రహ 

నును చెందును” అను నిట్టివ్ర యోగము లీఏమయ మున దృష్టాంకీములు. 
ఈవాక్యమునందు మైన నిపరిరచిన యర్థము స్పష్ట ముగ నే తెలియుచున్నది 
కదా ! కావున గతి శో తులు సగుణో పాసకులం గూర్చినవియే, 

మణియు కస్ట జై పూమునోంగూర్చియే స్త్రి ఇప్పయడి యుం శన నది 

పర బ్రవాజ్ఞానమునం 'దిచ్భృ జనింపంజేయుటకె జెప్పుంబడి యుండునా ? లేక 

నుషాసనార్ట్మే చెప్పబడి యు౨దునా ? ఇం చేవటము కూడ యు కము 

. ఫలభాత మగుపదార్భ మప్రగ్షతుమై దూరస్థితమె యుండునేని 

Man దానినింగూర్సి x8 సంక్ నవచ్చును. “అచ్చటికిః బోనునూార్ల 

మెంశయో నుఖకరముగా నుండును అని వర్ధింపంబడ కవచ్చునుం 

ఈవర్శనము ననుసరించి “*చూర్షమే యిం కనుఖఃరముగా నుండిన 
ని 'నాస్థాన మె ట్టుండునుి యని ఫలాద్ధ లువ్వీళు లూరనచ్చును, 
ఆయాశ వలన? . దదర్హము ఒక్ ర్త త "ాచింపవచ్చుకు. ఇచ్చట 

మాత్ర నట్లు తేద, బ్రవ్మాము ే న్యన్య పినాప భూతీమీ, అజ్ఞాన 

ముదే మూత్ర మే త్ కంచ “భిన్న ముగ దోచుచున్న ది, ఇ ట్లగుట 

వలనం డాని నెజింగినంశమ్మాత్రిముననే చి. త్తస్వాస్థ ణము పరనూ 

నందము కలుగుచుండ నిక గతి న్తతీ జేసి. బనికివచ్చును ? ఈ కారణము 

వలననే ద్రిహ్మవే త్తు గతిధ్యానమువలనం నాడ బ్ర కెరూజనము లేను, 

హన స్త్ర స స్టతేస్సీద్ద మయినది + అజ్ఞానముచే రిక కమె మాత్ర మే 

యున్న ది, అదియే ముక్తి గావున బ్రవవే తకు ఫ ఫల మదిమే. అది శర్మ అ 
వలనం గలిగింవపంబడదు కదా! కానన ర పలన NEE యుట్లిది” అసి లే 

కొనుట మాత్రమే చాలును కదా! ఇ ట్లుండ నజ్ఞానము గతి చేల యే 
ఖీంచును? ల ట్లగుటచే పర బవ్యావిషయ మై గతి యుండుటకు వీలు లేదు. 
గతియంత యు "సగుణ బ్ర వామును నార్చీయే చెస్సయుడి యున్నది, త్తి 

ట్లున్నను ప్ర పమాదమువే దానిసి కొందజు నిర్షుణపర ద్రవావివయము 

నుగా నమస్వయింవః జూచు చున్నారు. 

“ఇ ట్లయిన బ్రవాము శెండువిధములుగ నున్నదియా ” అని 
యెద వేమొ యదినత్యమే, “వత డై ఏ సత్యకామ పరం చా పరం చ 
బృ య దోంకారణి “ఒసత్ట కా ముండా! పరమనియ నపకమనియు 
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నేబృవ్మామా కలదో అది యీూయోంకారమే” అని పరాపరబ్రవ్యామునుం 
గూర్చి శ్రుతి స్పష్టముగనే చెప్పుచున్నది. “*వానిన్వరూపము. లెవ్వి ౫” 
యనిన వినుము, అవిద్యవలనం గలిగిన నామరూపాదులను విడిచి 

“ఆఅస్థూలమణను” అను 'ముదలగువాక్యములకే నేది బోధింపంబడునుం 

అది వర బ్రహ్హముు వదియో మయొకనామరూపములతోం గూర్చి 
'యేడి యుపాననార్థ మై బోఫింపంబడును, అది యపరబృవ్శాము= 
“చ్చునవో మయ జ” అను మొదలగుస్థలములు దీని కుదావారణములు. 
“ఇ ట్రయిన నద్వితీయళుితికి బాధ వచ్చును అనియెదవేమొ 
యట్లు రా నక్కాజి లేదు, ఉపాధు లన్నియు కేవల మజ్ఞానకృతములే 
కాని వొస్తవములు కా వని చెప్పీయున్నాము కడా! అ ట్లుండ డై ఏత 
మెట్లు సంభవించును ? పదార్థ మొక 'ఒటియీ మై యున్నను ఏ ఒక్క మూజే 
చానియ భార స్థితిని శెలిసికొన లేని వారలకు సోపానప్రాయముగ మొట్టమొ 
డట నవీ ద్యాకల్పనల నంగీకరించి సగుణముగ నుప చేశింపంబడుచున్నది. 
ఇంశ్రమాత్రమువలన భేద మెట్లు కలుగును ? కావున నెట్లును విరోధము 
లేడు. మజీయు నాయపర బ్రహ్మ నుపాసన చేయుటవలన సాంసారిక మగు 

ఫలమే కలుగును గాని మొట్టముదట నే ముక్తి కలుగదు, అన్నీ సగుణో 

పొాసనలవలన ను కృవుము క్రి కలుగు ననీయు నియనుము లేదు, కొన్ని (టే 

వలన నై ళ్పోర్యుప్రా పీయు మజికొన్నింటివలన పాపతీయంబును చేతొక 
కొన్ని టివలన న్వేచ్బాచారసామ ర్థ్యాదులును కూడం గలుగును. “న 

దయముది వతృలోక కొమోా భవతి “వానికి పిత లోకముపై నోక్కై యుండి 

. నయెడల” అను మొదలగుళుతు ల్రీవమయనమను నిద్ద గ్రయించుచున్నవి. ఇ 
ట్రగుటచే నీఫలములు లోకాంతరములంయందు గలుగునవి కావునను ఆలో 

కములు వ,చేళవంతములై దూరమున నున్నవి కావ్చనను దత్చాి 
వికె ల్ 'యావళ్యకము. క్రమము క్రి నొందవలసిన వారుగపాూడ (బవ్వా 

మట్ (మోజాలా 

లోకమునకు. బోవలసీనవారలే కదా! ఆయపర బ్రవాముకూడా. సర్వ 
వ్యావకుండే యైనను అఆశాశమునకు. గలకొబ్బ్దగుణము వేణురం ధ్రమున 

నున్న యాశాళ మునందుమా త్ర "క్ యభివ్య క “క మైనట్లు ఆయనక గల 

జ్ఞానై శప్టర్యాదులు సక్యలోళ మునందు మాత్రమే వ్యుభివ్ధ కృములు 

కావచ్చు ననీ యిదివణ శే నిరూవించియున్నా ము. +జీవుండును నర్వ వ్యావ 
కండే మైనను సర్వవ్యాపక మగునాకాళము ఘటావచ్చిన్న మైనష్రూడు 



24 బ్రవ్శానూ శ్ర ములు ఆ-ర,. పా-9, నూ-౧రో, 

ఫఘటముతోంకాటు గమనాగమనముల నాచరించునట్లు బుద్ధ్యవచ్చిన్నుం 
డగుటచే బుద్దితోయసాడ గమనాగమనముల నాచరింపవచ్చు సి “తద్దుణ 
సారత్వాత్ _౨. 3. ౯ అనుస్థలమున వివరిం చియున్నా ము, 
కావున చెట్లు చూచినను చాదరివకు మే సీజడాంతీము, బుద్ధి ఏకానము 

నొందుటకై "3 మినిపకుము చూపంబజెనే కాని మజిరమొక యు డ్రేశ మున 
గా దని తెలిసికొనవలయును, 

అప తీకాలంబనాధిక రణము, 

సంగతివిషయసంశ య ములు:---బ్వట్లు - గతిని నిక్షయించి యామా 

రృమువే బవ్మాలోకమునకుం బోవునధికారుల వ స్తాపనంగతితో నిర్ణయిం 
చుచున్నాండు, “ఉపాసకు లందణును బ వాలోకమునకు. బోవుదురా? 

లేక కొందజుమాత్రమే పోవుదురా? ఆబేవపురుషు లందజను గొనిపో 
వునా? లేక కొందజును మాత్ర మే గొనిపోవునాగో అనుసంళశయనును నిరా 
కరించుచున్నా (డు. 

వూర్వ్టవతుము=“విచారించిన నుపాసకు లందును బహ్హాలోక 
మునకు బోవుదు రనియీ తోయచున్నడి, “ఆనియమః సళ్చేసాం. 
ఏ, 9, 9౧౨ అనుస్థలమున నన్నివిద్యలయందును గతీ నుపసంవారించు 

కొనవచ్చు నని చెప్పియున్నారు, నిర్లుణబ్రవ్య వే త్తలకు తప్ప తక్కిన వారికి 
గతి లే దనుట సంభవింపదు కదా! “బ్ర వతోపాననం చేసినవారు కాక 

పోపుటచే “ ప్రతీకోపాసకులకు గతి సంభవింపదు” అనియెదరేమొ యది 
సరి కాదు, గవంచాగ్ని విద్య|ోపానకులు బ్ర బహోోీపాసకులు కాకున్నను 
వారికి బృవహాలోకప్రా ప్తి కలుగుచున్నది కొద! మటీయుం ద్ర తీకోపాస 
కులును  మునేన్సు మదలగువానిని బ బ్రవ్యాముగా నుపాసి ంచుపారు గావున 
బవ్జోోపానకులే యగుదురు. ఆయాయుపాననలయందు ప్ర త్యేకఫల 
ములు చెప్పంబడియున్నను ఆఫలము లెల్ల ద్ర హాలోక మునం జే 

నంభవింపవచ్చును, బ్ర హ్మలోకమునంభాడ న్యూనాధికభావములు గలవు 

కదా!” చ 

* ప్రరీకోషానకులు (ఆ-కో. సౌ-౧.,నూ-ి. "పేజీ-484 చూ.) 



బ్రవ్మానూత్రార్థ చంద్రిక = అ వృతీకాలంబనాధికరణము, జ, 6025 

దుల, పా-౩, సూా-౧౫. 

అవతారిక: అనిన నమాభానవమ్వు చెప్తూచున్నా (డు, 

%33. అ ప్ర తికాలంబనా న్నయ తీతి బాదరా 

'యణ ఉభయ థాఒదోపా త్రత్తంతు శో 

౪. 6 ౧% 

తొత్పర్భము:ఐట్లు కాదు. ఉపాసకుల నందజను ేవపురు 

మండు బ్ర వ్యాలోకమునకుం నొనిపోవండనియు ప్ర తీకోపానకులను విడిచి 
తక్కి నవారిని మాత్రమే గొనిపోవుననియు బౌడరాయణమసోముని తలం 

చుచు న్నాండు. ఇట్లు కొందజు బహాలోకమునకు౯ బోరనియు మజీకొం 

దజణు మాత్రము పోవుదురనియుల జెచ్పేటవలన విరోధ మేమియు రాదు, 
“అనియమ” సర్వాాసాంగ” అను న్వాయమును వతీకభిన్నోపాసనలయం బే 

సమన్వయించిన చాతక శువియు లేడు కదా! తీయు నీవిషయమును 

సాధించుటకు గొప్పహేతు వొకటిళలదు, ప్రతీకోపాసకులు తవ్ప తక్కిన 
వార లందజు బ్రహోేపాసకులు. ఇ ట్రగుటెచే నొ,బ వ్యాయొక్క. మెశ్వ 

రన్టెము నొందదగియుందురు, “త్రం యథా య థో పాస కే త జేవ భవతి” 
“ఆఫపర మేళశ్వరు నెస్పెట్లుపాసింతురో అట్ల క్షే శుగుదురు.” అని శతి 

యోావిషయ మునే బోధించుచున్నది. ప్ర ప తీకో పాననలయం గిట్టు బ్ర వణ 
పాసన లేదు, అచ్చట మనన్సు మొదలగు వానియం'జే . బ్ర వాది యుం 
పంబడుచున్నది గాసి బ్ర హ్లమునందు మునన్సు మొదలగువానిద్భష్టీ కొ 

దని యిడివజ శే (5౮ ౧. సళ నీరూవీంచియున్నా ము, కావున నందు ప్రతీ 

శములే వ ధానములు, ఇట్ల టగుటవే నాయుపాసనలు బ్ర హ్లోపాసనతో 

కాచేరవు. మజీయు నాయుపాసనల నొచరించినవారియంపు 1 ఫలప్రావ్రీలో 

నూ్య్గనాధిక భావము చెప్పబడి యున్నది, అవియు బహ్లోపాననలే యగు 

నేని యిట్టిన్యూనాధిక భావ ముండదగదుం బ్రహ్మోపొసకుల కందటికును 

అవి శేవముగ శ్రుతియందు బ్రవాలోక్రా క్తి యే చెప్పంబడీియున్నది, 

బవాలోకము వంక మైనది సో యనునీకౌరణముక లన నందు శ్రుతి 

ప్ర సిద్దము కానిన్యూనాధికభావమును కల్పించుట యన్య్రాయను నే స | 
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626 . య వానూ ట్ర త్రీములుు అర్ వొంక, నూ=ంకం 

మటీయు నీయుపాసకులు పర ఎహృముయొక్క యనవయవముల నుపాసింతు 

కీని యప్పుడు త  శ్రదవయ వొనుసారముగ నొకవేళ బ్రహ్మాలోకమునం 
దును నూర్గనాధికభావ ముండవచ్చును గాని అట్టియపాన సేనలు కల వను. 

విషయమున. బమోణములు లేవు, కావున నిర్వివాదముగం బ్రతీకోపా 
సకులకు బ్రైవ్హాలోక ప్రాప్తి లేదనుటయీ సిద్ధాంతము, “వంచాగ్ని విద్యో 

పాసకులు "బ్రహోపాసకులు కాకున్నను బృహూలోళమును జెందుచున్నారు 

కదా!” అనయడవే మొ యది ప్ర శ్యేకవినయము శుతిచే నావిమయ 
మును. బ్రతిష్టతే ముగ: జెవ్పంబడియున్నది కడా! ఇ ఖట్ల్రగుటచే నది నిశేవ 

విధి కావచ్చును. ఇంతనూత్ర,మున బ్ర బ హ్లోపాసకులు కానివొరల కంద 

టికును బహాలోకప్రా చ్రీని కల్పించుటకు ఏ వీలు కలదా ? కావున నెట్లును 
ప్రతీకో పొనకులకు బ్రవ్మాలోకప్తా క్తి లేదు. 

౫ ౩5, విశేషం చ దర్శ యతి, ౪. ౩. ౧౬, 
తాత్సర్యము:-మణీయు బ్ర బవళోపానకులకును పతీకోపాసకు 

కును శ్రుతియే భేదము జెప్పచున్న ది, “మున న్నామ్మో గతం క్ర 
శ్రాన్య ౩ యథా కామచారో భవతి. ..వా గ్యావ నామ్నో భాయసీ... 
యావ ద్వాచో గతం త కస్ట యథా కామచారో భవతి. ..మనో వొ 
వ వాచో భూయః” *నామమును బవ్లామునుంగా నుపాసించువాండు 

నామ ప్రచారము గలయంతవజకు స్వేచ్భానంవారి యగును. వాక్కు 
నామమునకంశు నధికము. దానినీ ద్ర వామును గా నుపాసీంచువాండు 

తత్ప్రచారము కలయంతవజుకు స్వేద సంచారి యగును, ఆవాక్కున 

కంకు మనన్పు గొప్పది” అని యిట్లు ప్రతికో పాసకులకు ఫలభేదమును 
చెప్పుచున్న ది. నూ్యనాధిక భావమును బోధింపుచున్న ది, ద్ర హ్మోపాసకు 
లకు నిట్టిఫలభేదను లేదు కడా! ఈభేదమువలన వీ రిరువ్రురకును పోలిక 
కలుగదు, పశీకోపాసకులకు బహోపాసకులకువలె టవాలోకప్రా ప్పి 
కలుగదు, 

ట్రహానూ త్రార్థచం ద్రికయందు చతు ర్థాధ్యాయమున 

తృతీయపాదము, 

ల ధాతా 



చతురాధాన్రియము - చతుర్త పాదము, 
ణి యి 

పాదానతారిక, 

ఈపాదమున బూ ర్వార్థమున బ్రవ్మావే త్తలకు. గలుగు సానోన్సు 

_క్రియు ను_త్తరార్థవున సగుణోపాసకులకు. గలుగు బహ్మసమౌానై శ్వ 

రష్టంబును వర్ణింపంుడుచున్నది. ఈపాదము ఫలనిరూసణమును చేయును 

గావున నీయధ్యాయమున జేర్పందగియున్నది. అధికరణము లన్నియు 

ఫలనిరూపణమును గావించునసియే యగుటచే నీపాదమునం. జేర్చందగి 

యున్నవి. 
per UC] 

౧ సంపద్యావిర్భా వాధిక రణము, 

నంగతి విషయ సంశయములు:==పూరషీపాదాంతమున బహ్మా 

లోకప్రా ప్తికి నరు లగునారు నిరూపింవంబడిరి. కొవున నిర్షుణవిద్యోపాన 

రులు బుద్ధిస్థులు కాగా వారిము_క్రిసిగూర్చి బుద్ధిస్థలతుణసంగ తితో 

నిందు విచారింపంబడును. “వవ మే వైన సంప్రసా దో౭.స్మా చృరీరా 

త్చముశ్థాయ పరం జ్యోతి రుపనంపద్య స్వేన రూపే ణాభినివ్బద్య తే 

(చూ, ౧ కి. ౧౮)” అనుశ్రు తి ము క్రస్థితిని వర్ణి ంచుచున్న ది. ఈశ్ర్రుతి 

విషయమున గొంతసంళ యము కలదు. “.ఈశ్రుతియందు జీవుండు బి 

మునుంజెంది న్వస్వరూపముతో ' 'నిలచు నని యున్నది కదా! డీసి కి 

పాయ మేమి? స్వన్రాదులను జెందినవాండు ఆయాళోక ములయందలిను 
UU) 

ఖము ననుభవించుటశె యుచిత దుగురీలి నేదియో యొక యాధిక్ళిమును 
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జెందునట్లు ఈము క్తుండు కూడ నొందుననియా? లేక వ్వస్వరూపముతోనే 
నిలచుననియా ?” అనునీసంశ య మొయధికరణమున ని రాకరింవంబడును, 

వూరగ్గవకు ము విచారించిన లోశాంతరములయందువలె ము " 
_క్రియందు యేదియో. యొకవి శేషమే కలుగు నని తోచుచున్నది. నివ 
"త్రి యనగా నున్స త్ర బొత్తుగ 'లేనిపదాస్థముగాని నిత్యమై యున్న పదా 
ర్థముగాని యొున్స త్రి తీశాడు కదా! ఈమెోోతము స్వస్వరూపమే యగు 

చేసి నితక్టము కావలయును. ఇ ట్లయిన నిడి యాత్స_త్తి నొందనేరదు. 
ఇంక బంధాభావ ముతళ్సే త్లి యగు ననిన నదియు సంభవింపదు. బంధము 

తుచ్చ మగుటచే నది మయెప్పటిేకిని లేనిదే కడా! మజియు ముక్తి నిత్యమైన 
నితరము లగునవస్థలయందును అనుభవింపంబడు చుండవలయును. ఇట్లు 

లేదు కదా! మజియు వీమోాకు ము సిర్లుణో పాసనకు ఫల మని చెప్పబడి 

యున్నది కదా! ఫల మెప్పటికిని స్టతీస్సీద్ద మై యుండదు. కావున నిర్వి 

వాదముగ ము కుడు. ము క్షి నొంటినప్పు డేదియాయుకవి కేషహూపమునే 
జెందవలయును” 

అబి, పో=9, సూ=౧. 

అవకారిక॥.అని యిట్టువచ్చినవూర్వపతుమును ఖండింపుచు 

న్నాయు. 

ఏగఅ ప? సంసదా వి ర్భానః స్వెనశబ్లాత్ భం ౮20౧ 

తా;---ఈ పూర్చ్నపతుము యు క్షమైనది కాదు. జీవుడు మోతే. 
మును జెండినప్పుడు స్వస్వరావముతోనే ; సిలచునుగాని నుటియొక ధర్మము 
నొందండుః శ్రుతయందు “స్వేన రూవే వే ణాభినివృద్య తే” అని స్వాళ బ్దము 

శ్ర యోగింపండ్ యున్న ది. వెన వర్ణి ంచినవిధముగా నర్థము చెప్పకుండిన 

స్మీప్రయోగము నిరర్థ కము కావలసి వచ్చును. తగినయర్థము సంభవించు 

చుండగా నిట్టిసిరర్గకత్వమును గై. 7 కొనుట వాడీ కాదు. శాస్త్ర వమునునది 

యపూర్వవిమయమును అజ్ఞాతవిషయమును బోధింపనలయు ననుటయే 
సిద్దాంతము కదా ! ఇ ట్లుండ నీరర్ధకముగ దాని శననువాదమొత్రము 

ననానాలనానాలన్ను నమొన్తునమనానాం 

* అఆనువాదతణం(లఅ-౧. పా--3. పీ శ్రీ 276 చూ,) 



ద్ర వానూ శ్రార్థచం ద్రి, క్ర సంప ద్యావి ర్భావాధిక రణము, ౧ 629 

నుయగా చేయయణబూచుట యయు కళార్యముక డా ! ఏ లున్నంతవణకుం 

బ్రతివాక్టము నుండియు నపూ ర్వార్థమునే గృహీంవవలయు. ననుట 

యావశ్యకళ్ళత్యము. కావున న్వశ బ్రమువలన న్షోస్వదాప మనియే యర 
మును గ్రహించి తీరవలయును, 

శ్వ స్వశబ్దము స్వకీయ మగురూపమునుంహాడ  జెవ్వూను గదా | 
ము క్రియందు “జీవునకు భిన్న సర్టిరూపము వచ్చినను అది స్వకీయమే కావ 
లసి "వచ్చుటచే నారూపమునే శ్రుతి స్వళ్ బ్ర బముచే. బనామర్శించుచున్నది 

యననవచ్చును కదా!” అనియేద వేమొ అట్లు కాదు. ము_క్రియందు 
జీవుండు భిన్నసియాపము నొందునేని యది నియతముగ వానికి న్వస్వ 

రూపమే యగుటచే మజల స్వళబ్దమును విశేషణముగా ప్రయోగింప 
వలసినయ వనర ముండదు. ఇట్లుకాక న్వుళ బమున శాళ్యార్ధమే 1 యుండునేని 

(“స్వేన రూపేణ” “తా నైన రూపముతో” అనునర్థమే పరి గృహింపం 
బడునేని) యప్పుడు మిగుల నుపయోాగము కలదు. “ము r నొంది 

నప్పుడు జీవుడు న్వస్వరూపమునే జెందును గాని మజియొకరూపమును 

జెంద(డు. ముక్రియనంగా 'స్వతసిద్ద మగున్వస్వరూవస్థితియేకాని యస్య 
ముకాదు” అనువివయము నికారణయగును. స్వశ బ్బ బమును రూపవిశేవ 

ణముగాొ నే బ్రైయోగించీనను శ్రా శులికి దోవము లేదు కొని అయినను 

పదము అర్థవంత మగుటకు వీలు కలుగుచుండ దానిని నీరర్ధ కమును 

చేయుట యు_క్రము కాదు కదా! కావున జీవుని స్వన్వరూపస్థితియే 
ము క్తిః 

అు=౪, పొ-౪, సరా, 

అవతారిక ఫ--ీఐ ట్రయినను మోశతుమును ఫల మనుచున్నారు 

కదా! “నిమృదప్టి టే” అను నుత్స త్తివాచకళ బ్బముకూడ ప యోగింపంబడి 

యున్నది కదా! వీనికి నర్గ మెట్టు కుదురును?” అనిన జెషూచున్నాండు. 
థి ౧ 

%3౬. ముక పతిజానాత్, ౪. ౪. ౨. 
ఆం te) మ 

తాత్సర్భ్థము:=“అపూర్షవిషయము నుఅజ్ఞాతవిషయమును బో 

ధించునదియే ఇా స్త్రమగుట వలన నట్టిదానిసి తగినంత బలవ త్తరకారణము 

లేకుండ ననువాదమాత్రీముగ నన్వయించుట యో క్షయము కాదు” అని 

' యిదివణకీ ఛెప్టియున్నాము. ప్ర న్తుతీశ్రుతి బోధించు సీపూర్యవివయ 
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మేదియనినిజీవుడు మనకు సంసారసంబంధము కలవాండుగాను నుఖి . 

గాను దుగఖగాను దోంచుచున్నాండు కాని స్వన్వరూపముతో. దోంచుట 
లేదు. “అంధో భవతి. రోదితీవు వినాళ మే వావీతో భవతి శరీరము 

గుడ్జిదె న నాత్మ గ్రుడ్జివాఃడగును (ఇసి జాగ దవస్థాదోవము నాత్ష్యకు 
కలవనట). పరవ రార్థ్టితిలో రోదన చుం జేయకున్నను వేసిన ట్రుండును 
(స్వప్నావస్థయందు జేవోత్తులకు నంబంధము లేకుండుట 'స్పష్టమె: 
యున్నను సవ్న కల్పిత చేవానంబంధముచే దుదిఖాదిసంబంధ మొత్తకు 

నాయవస్టయందును కల దనుటు, నంవూర్మముగ నశించిన క్షు యుండును 
(ఇది నుషు_ప్ప్యవస్థాదోమసంసర్షమును జెప్పుట)” అని కగతియు కా 
రూపమున జీవునిస్థితిని. జెప్పూచున్నది. అనంతరమునందును ఆతని స్వస్య 
రూపస్థితిని ము క యనువేర వర్శ్మించుచున్నది. ఇది యపూర్వువిషయ మే 
కదా! యజ్ఞాతవినయ మే కదా! మన మింతకుం బూర మెజుంగసీజీవ 
బహాభేదమును కదా వేదము బోధించుచున్నది. ఇట్టిదానిని నిరర్ధక 

ముగ ౫ ననువాదమా త్ర మునుం జేయుట యు _క్టియు క్ర మగునా ? 

“ఈశ్రు లిచే ను శక్రియే చెప్పులటె నని మెట్లు తెలియును?” అని 

యెద వేమొ ఆవిష యుము 3 శ్రుతిచేతే ప్రత్యక ముగా జెన్స బడి యున్న ది. 

కథోపక్క మమునందు “య్ ఆ శ్యాపహతపాప్తా” అని యిందవిలోచ 
నులు సొమాన్వముగ నెజుంగంబడయున్న శుద్ద జీవుని ంహార్చియే" ప్రశ్నిం 
చినట్లు చెప్పబడి యున్నది. ము క్రయే జీవుసియభార్థన్థితి యస్ పలు 

మోజు నిరూవీంచియువన్నాము: ముక్తి యనంగా బవ్వోస్వరాపమే తా! 

ఈవిధముగ నువక్రమించి పిదప “వతం 'ల్వేవ తే భూ యాను వ్యాఖ్యా 
స్వామి” అని నుతలమజుల నాయాత్ష్యనే పరామర్శించుచు వచ్చి సర్వ 
సంశ యని రాక రణవూర్వక ముగ నవస్థాత్ర యమునుండియు శోరీరమునుం 
డియు నాతని వేజుచేసి యంతమున “వష నం వృసాదఃి అనువాక్యముచే 
నుపసంవోరము చేయబడి యున్నది. ఇది 'కేథాసండ ర్భానుసారముగ 
(ఈకథనుంగూర్చియూః ౧-౩-౧౯) ము_క్రిని/హార్చినదియే. కావలయును 
కదా! కావున నీక్రుతియందు నిర్వివాదముగ ము “మ్ నర్లింపంబడినది. 
ఇది స్వస్వరూపస్థితి యనుటలో వివాదము నొంద నక్కి లేదు. 

“ము కికి ఫలనునికదా న్యావహోారము, పఫలను కార్యమే యొతీర 

వలయు ననుటయు లోకనియమము కదా! ఈము క్రియు నియనుము 
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ననునరించి జనించునది యగునేని యప్పుడు స్వస్వరూవస్థితి కానేరదు 

కడా!’ అనియెద వేమొ యట్లుకాదు వినుము. ముక్తి ఫలమగుటయు 

నది యుత్ప్స త్రి నొందవలయుటయు య థార్థమే కాని యది స్వన్వరూప 

స్థితిమాత్రవు కాకపోడుం ఉత్పత్తి యనగా నావిర్భావమే కాని మజీ 

మొక్కటే కాదని యిదివజ కేప్రకటింపండియాున్న ది, లేనివదార్థము పుట్ట 

చని పలుమాటఆం చెక్పియుస్నాముకచా! కావున లేనిము క్రి క్రొ, క్ "స్రగాజనిం 

చుననుటకు పీలులేమ, అట్లు జనించిన నది భ్రాంలిసిద్దమై యనిత్యము కా 

వలయును. ఇది వేదమునకు సమ్మతము శాదు, కావున నాము క్తి స్వత 

సిద్ధమే యైనను ఛ్ఞాంతిసిద్ధ నుగుబంధముచే జ్ఞానోదయ కాలమునజుకు 
తిరస్మ_తమే యున్నది గావున జ్ఞానోదయానంతరమున నభివ్యక్తమై 

కొ త్రగా జనించినట్లు తోచును. ఇట్లగుటచే “నివ్పద్య-కే” యనునుక్స 

_త్తీవాచకపద ప్రయోగంబును ఫలత్వ ప్రసిద్ధియు న్వన్వరూపస్థితి యను 
స్వరూపంబునకు (ము క్రిస్తరూపంబునకు) నాళకరంబులు కానేరవు, కా 

రణమున సూక్ష్మ రూపముతో నున్నఘట మభివ్య క్షము కాకుండునట్లు 

చేయు వ్ర లిబంధః నముయొక్క_ వినాశ మే ఫఘటోత్స త్రిళ బ్రముచే+ జెప్పంబడు 

నట్టు ఇచ్చట గూడ యము క్తి నభివ్యక్త్ క్ు కాకుండునట్టు జేయునం సారము 

యొక్క_వినాళ మే మాతోక్చ శి త్రిళ బ్బ ముచేం జెప్ప(బడవచ్చును కదా! 

“విచారించిన నిది యుక్సీ తియ శాకపోనును, అప్పూడు ఉత్ప త్రిళబ్దము 

యొక్క. స్వార్థము పోవును. ఇదియు ననిష్టమే కదా!" యనియెద జేయు 

వినుము, ఇది "కాబక్కటియీ గాదు; ప్రపంచమునందుం గలసర్వవ్యవహార 

ములు నిట్లివే, బృవ్లాభిన్న మగుపదార్థ మేడియు లేకుండుటవలన భేదము 

నాశ్ర యించి కచగువ్యవవోరములన్నియు పరమార్థస్థితిలో నిలుకడలేనివే 

యగును కావున ముక్తి ఫలమగటనలనంగాని 'యుక్పత్తి నొందునసి 

చెవ్పంబడుటవలన లాని  కలుగువిరోధ మేదియు లేదు. ఆరోగ్యమే న్వభా 

వసిద్గ మైనను రోగము వచ్చిపోయినచో నప్పుడు “ఆరోగ్యము. వచ్చినది” 

అని 'చేప్పునట్లు వము క్రీయు స్వతస్సిద్ధమే మొ మొనను జ్ఞానమువలన సంసారము 

తొలంగగానే “మాతుము వచ్చినది” అని చెప్పుచున్నారు గాని యిందు 

విశేష మేమ్యు లే దని తెలిసికొనవలయును, 



632 బ్రహ్మానూత్ర ములు, అరి పారే నూ. 

ఆఅ.౪, పొ-౪, సూ-5. 

అవతారిక: ఈ క్రిందినూశ్రమువలన బ్ర యోజనము లేదు. 

ఇందు “పరం జ్యోతి రుపసంపదష్ట” అని శురియందు పృయోగింపంబడిన 

జ్యోరిక్ళబ్దముయొక్కొ_ యర్థము విచారింప౭బడవలయు “సని మీారు చెప్పు 

చున్నారు కదా! ఈ కార్యమువలనం బ్రయోాజనము లేదు, జ్యాతియనంగా 

నగ్ని యనుట నర్వ ప సిదనివయము, ఈజీవుండును అర్భ్చిరాదిమార్షము 

గుండా మోచమునకుం బోవచ్చును గదా! కావున నినూత్ర త మే యర్థము, 

సిద్ధాంతము? ఇట్లు చెప్పణూడదు. శ్రుతి! నదియే యుద్దేశ మె 
యుండు'ేని జ్యోతిన్సును జెందినవీదప దానిని మజుల విడచుటనుగూ 
ర్నియుః జెప్పంబడి యుండవలసి వచ్చునుంఇట్లు లేదు కదా! “ఈవిషయమను 
నధ్యాహోరము. చే నీకొనవచ్చును అనియెద వేము అప్పటికిని నిర్షణ బహ 
వే న కను ూర్చి యగ్నిలోకప్రాప్తిని జెప్పుట నిరర్ధక మే యగును, నుణ 

హృచే త్తకు గతియే లే దని ఏ సిద్ధాంతము? జేయుంబడి యున్నది కదా! 

న్ బ్యోతికిప్రా ప్తి ప్తినిం గూర్చి చెప్పుట జ్యోతిస్వరూపస్థితినిం గూర్చి చెప్పూ 
టయే యగునేమో (అనంగా; జీవుః డగ్ని రూపమును జెందుననియే చెప్పం 
బడెనేమో) యనుసంశయము కలుగును, అగ్ని వినాశము కలది యగు 

టచే జీవుడు నట్టివాండే కావలసి రాగా నాతనినిత్యత్వమునకు భంగము 
కలుగు నేవోూ యని సంశయము జనించును. ఇట్టియగ్నిజీ వై కము శ్రుతిచే 
ను ద్దేశింపంబడియుండకపోయిన జ్యోతికిపా ప్తిని. గూర్చి చెప్పుటవలనం 
బ్ర యోజనమే తేదు కదా! యని తోచును: 3 కావున నీసంశ యనముల నివా 

రించుటకై_ జ్యోతిళ్ళ క్లైర్ధ మవళ విచారణీయము, నూత మవళర్థముగ 
నారంభింపంబడవలసీనది మీ, 

౫ ౩౭.ఆత్తాప, కరళాల్. ౪, ౩ త్త ప్ర ౪.౪.౩ 

తాత్సర్య్థుము:---ఇచ్చట జ్యోతిళ్ళ బ్రార్థమునులహార్చి సంశయ 
మక్కజ లేదు. ఆపద మాత్మ్యనే 'తెల్పును, ప్రకరణ వాక ములవలన నీ 

విషయము కేటంబడుచున్నది. “ వవ ఆ తాషహత పాప” అని యాత్మ 
విషయ ముప క మింజ( బడియుండ నడుమ నన్నా యేల ప ప్రస్తావీంపంబడును! 
బ్రహ్మే తకు నుత్కా"ంతిగాని చేవయానమార్లముగాన శే లేదని మున్నే 
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వివరించియున్నోము కడా! మజీయు వాక్యమున నాజోోతిళ్ళ్శబ్దమునకు 
“వరం” అనువిశేవణము బ్ర యోగింపంబడి యున్నది, పరత్వమనలా 

* నరో త్తమత్వము,* ఇడి, బ్ర హ్యమునకుం దప్ప మజీయొక్క వదార్థమునకు 
సంఛవింపడు, తగిన కారణ యుచేక పదార్థమును సంకోచింపరాదు" కదా! 

కావున నిచ్చట చోస్టతిళ ష్దముచే బ్ర బహ్మమే ఇప్పంబడెను. మజీయు జ్యోతి 

శబ్దము పరమేశ్వర వాచక ముండ | నగునని “జ్యోతి ర్లర్భవాత్. ౧ 9, 
రం.” అనునధికరణమున స్ప వము చేసికూడా నుస్నాము. కావున నీర్వి 

వాదముగ నీపద నూత్త్మవా వాచకమే, “సంపద ....నిన్సద్య జే” అని శాల 
భేదమును కెప్పాటయు 'శాలభేదనిరూపణాభిప్రాయముళో కాదు, లోకము 

నందు కాలభేదము లేకున్నను (వ్యత్యాసముగా నున్నను) కూడ నిట్టి వ్ర 
యోగములు కానవచ్చుచున్ననవి. మనుషుండు నిదురించినపిదపనే నోరు 

తెజచుకొనినను “వాడు నోరు తెజచుకొని నిదురించుచున్నా డు.” అని 
లోకులు చెప్పుదురు కడా! ణకు యిచ్చటలంహాడ స్వన్వరూపప్రా క్తి వ 

(స్వన్వరూపజ్ఞానము) కలిగినపిదవనే బ్రహైకర్టిము సంభవించుచున్నను 
ఇట్లు (“ బ్రవ్యామును జెంది న్షన్వమాపముతో నేర్చడును” అని చెప్ప 
బడి యున్నది. ఈవివయముగూడ దవారాధికరణమున (చూ ౧. 5 

౧౯౨ వివరించియే యున్నాము కావున జ్యోతిశ్శన్ధార్థ మాత కయేక 

ము_క్రియు న్వస్వరూపస్థితియే. 

౨. అవిభా గేనదృషస్టత్వాధికరణము, 
సంగతి వివయసనంశయ పూర్వవతములు:---పూ రాగ్టధికరణమున 

ముం _క్రిస్తరూపము వివారింపంబడెను, ఇప్పుడు ము క్ర్తస్వరూపము 

విచారింపుబడును  ఈకారణమువలన  నీయధీకరణములకు బుద్ధిస్థ 

లతణసంగతిగాని యేకఫబత్షసంగతి గాని కల డని తెలిసికొన 

వలయును, “ము క్తుండై నజీవుండు బన్మామాత్రు, డయ్యే నిలచునా ? లేక 

శవ్మభిన్నుండ్రై నిలచునా ?” అనునంశోయము నీవారింపలుడునుం “స 

తత్ర బెర్యేతి, పరం జ్యోతి రువసంవద్య” “ఆజీవు[డు బ్ర వ్రానునంగ్లు నిలు 

dNA 
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చును. బ్రహ్మమును పొందును అని శ్రుతి యొకచో శనాధారాదేయ 

భావమును చెష్పుటవలనను మటియొక చో 'గక్ష్మక రృ్భభావమును 
చెప్పుటవలననో జీవ బ్రవ్మాములకు భేద ముండునట్లు తోదుచున్న ది” అను. 
ఫూర్వపతుము ఖండీరపరుడును. బీవ బ్ర మైక్యమునుంగహార్చి యిదివజ శే 
వలుమూబు తెల్పంబడియున్న ను ో స్థూణానిఖననన్యాయ మున నానీషయ మే 

యిచ్చట మజుల బోధింపంబడుచున్నో ది. 

౫౩౮ అపిభాగేన' దృష్ట్రత్వాల్ . ౪. ౪, ౪ 

తాత్సర్యుము:----ము_క్రిదళశ యందు జీవుండు బ్రవ్మాముతో నభిన్ను( 

డయ్యే నిలుచును, శ్రుతి యిశే బోధించుచున్న ది. ణక సై త మస్కి అహం 
అ హస్కి బ్ర మైన స నృ వ్య హో చే వ్వ్యేతి, యత్ర నాన్య త్సశష్టితి న తుత్ర 

ద్వితీ యౌ ను స్త త్ర ప తోజన్య దిష్టిభ్ క కంయ క్పేశ్యేత్ ” _అనునిట్టి వాక్య 

ములు క్రుతియొక్క యభిప్రాయమును వెల్లడించుచు వేనవేలుగా గలవు, 
మతీయు తత్క_తున్యాయము (చూ ర-కి౧ో) ననుసరించి ఎవ్వని 
కెట్టిభావన యుండునో యట్టిఫలమే కలుగు ననుటయీ కదా యు క్షనుగు 
విషయము. బ్రహ్మజ్ఞాని సర్వమును తననుం గూడ బ్రహ్మగా భావించుచుండ 

వానికి బ్రహ్రైక్య మేల కలుగకపోవును? దదియునోలాక “య థోదకం 
కుస్ధై శుద్ధ శుద మాసికం తాద్భ గేన భవతి. ఏనం మునే ర్విజానత ఆత్తా 
భవతి కొకమ” “శనాచిశేతుండా పరిశుద్ధము లగుజలములయందు 

వై వంబడిన పరిశుద్ధ జలము తదభిన్న మే యగుట యొట్లో అశు 

బ్రవాజ్ఞానియొక్కయాత్త్మయు. బ్రవభిన్నుండే యగును” అని కకో 

పనివత్తునం దీవిషయము విస్పసష్టముగా వర్శ్మింపంబడెను,.  మతీయు 

ము క్రజీవునకును బ్రవామునకును భేకము లే దని యనేక వాక్ళ్టము లిళ్లు 
వ్రకేటించుచున్నవి. "నదీనము చద్రాదిదృష్టాంతములుకూడ ననేకము లిశ్లే 
రయునంగంబడియున్న వి. “ఇ ట్లయిన భేదము నేల చెప్పవలయును” అని 

* అధారాగేయములు. (అ-౧. పౌ-ళ. నూ. “పీజీ-496. చ్చూ 

1 అరక ర్హృభావనునంగా గర్మకును క ర్తకును గలపరస్పరనంబంధము. (ప్ర కృ 
రము బహ శర్మ గాను చవుడు కర్తగాను ఉండుట. 

VY ఆశి 

{ గ్లూ ణానిఖనన న్యాయము. (అ-౨, పొం౧. మూ-కిర, "పేజీ-650,చూ.) 
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యెదవేమొ యందు విరోధము లేదు. శాస్త్రము లోకవ్యవహారము నను 
సరించినది కావ్లునను లోకవ్యవపహోరను భ్రాంతిసిద్ధభేదము నాశ్రయించి 

. నది కావునను శిష్యులకు నుఖముగా బోధ యగుటవై యిట్లు 'చెప్పంబ 

డుచున్నది. “స భగవః కసి, న్పతిష్థిత ఇతి న్వే మహీమ్ని. + ఆత్తరతి 

రాత క్రీడలో” “క భగవంతు(డా! ఆవర మేశగరుండు జేనియందు సాపింపం 

బడి ౮ యయన్నా (డు? శ్రనళ క్రియం బే (నయం జే) ఆత్మ యం చాన _క్రిగల 

వాడు ఆక్కయందు క్రీశించువా౭డు” అనునిట్లి వ యోగము లీవినయ 
మున నుదావారణములు. వీనిని విమర్శించిన నభేద మే చెప్పంబడుచుండుట 
స్పష్ట మగుచున్నవి కదా! అయినను భావ్యామునకు నీవాకర్టిములు భేద 
మునే వెప్పూచున్నట్లు గూడ నున్నది కదా! కావున నభేదనును ఇెప్పద 

లంచినప్పుడు కూడా లోశానుసారముగ భేదమును చెప్పవచ్చును. ఇంత 
మాత్ర మువలన భేదమే శుతితాత్పర్య మనుటకు ఏలు కలవా? నర్వత్ర 

సిచార మానళకము. విచారించిన ము_క్టియందు జీవ బ్రహాములకు 

భేదము లే దనుట నృష్దవుగుచునే యున్న ది, ఇ్రదివణికుగూడ ననేశస్టలము 
లయందుం బ్రతిపాదింవంబడియు నున్నది, 

అహ ఐ స్రైహ్యధికరణము, 3. 

సంగతీ వివయనంశయములు ౩ పృథమాధికరణమున ము కు 

డు బ్రహ్మమునందు న్వస్వరూపముతో నిలుచు నని సిద్దాంతము చేయం 

బడెను. వానిస్థితినియూర్చి నవి కేవ ముల నియాపించుటకై. యేకవివయ 

తర్పిసంగతితో నీయధికరణ సవారంభింపం డెను, “ము క్రీ ' సొందినజీవుండు 

వర మేళశష్టరునకు కలవని చెప్పంబడుచున్న సర్వజ్ఞ త్వాదిరూప ప్రపంచము 

లతో గూడి యుండునా ? ఆగుణము లసక్యము లగటవచే బొత్తుగకే లే 

వనుకారణమువంన శీవలసచ్చిదూ)పముతో మాత్రమే యుండునా? లేక 

పరమార్థస్థితిలో సచ్చిదూపముతోోనే యున్న ను 5 వ్యావహారికను లగు 

సర్వజ్ఞ త్పదులతోం గూడి యుండునా 1 అనుసంశ్సయనము. నిరాకరింపం 
బడును, 
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ద, పాొ-౪, నూ. 

అవతారిక 2 మొట్టమొదట రెండునూ త్రములవే* బూర్యపతు 
మనువాదము. జేయంబడుచున్న ది. అందును “సర్వజ్ఞ త్వాదిధర్మ ములు 
పర మేశస్పరునకు సత్వము౫ జ్ర యున్నవి. జీవుడు భ్ర్రాంతినలన నంసార 
దశలో నున్న ప్వూడు వానిని తనవి కాదని భావించుచున్నా (డు. జ్ఞానము 

కలిగినవ్వుడు తన నిజస్థితిని “తెలిసికొనును. అప్పుడు పరమేశ్వరునితో 
తనకు భేదము లేదు కావున తనవియే యెననర్వజ్ఞ త్వాదిగుణములతోం 
గూడియుండును. కావున భు_క్టియందును జీవుడు న్వప్రవంచుండే” 
అనుజై మినివతుము ననువాదము జేయుచున్నా (డు. 

౫ 3౯, CHE హణ జైమిని రుపన్యాసాదిభ, నీ" 

బం ౪, ౫ 8 

తొత్పర్యము:--- బ్ర వాసరూపమే జీవస్వరాప మనుట సిర్వివా 
చాంళము కడా! ఆబృవమునకు *భావాభావరూపము లగుధఠ్మము లనే 
కములు కలవు. సర్వజ్ఞుండుగా నుండుట న ర్వాధివతి యగుట నర్వభూత ను 
లకు నంత ర్యామి యనుట మొదలగునవి భావధర్య ములు, పావసంబంధ ము 

తేసివా' డగుట ప్రస్వస్థూలాడిభావములు తేసిహే, డగుట జరామరణ 

ములు లేనివాం డగుట మొదలగునవి యభావరూావధర్య ములు, ఈధర్మ్మము 
లాయనకు య థార్ధము లయ్యే యుండవలయు ననుట నిస్పంళ యము. ఈ అట్లు 
లేకుండీన శ్రుతి వానిని. గూర్చి చెప్పుటవలననే ప ప్రయోజన ముండదు 
కడా! ys ట్ల్రయిన నై ఏతమునకు భంగము వచ్చునుక దా!” అని నం 
శయింతం'వే మో యట్లు పని చేదు. ధర ర్శధర్తులకు భేదము లేదు కడా! 
ఈకారణమువలన నన్నీ ధర్మ ము లున్న నో వానితో 6 గూడి బహ మొ 
కండే యగును, ఇట టీధర ములు స్వకీయములే రై యెనను జీవం డజ్ఞాన 

మువలన తనకు సరబంధింపనివిగా భావించుచున్నా (డు, గురూప టే 

* ఊన్న వి యని చెప్పయబడుధర, ములు ఫావరూపథర్మ మూలం. “ీఈతనిశి సర్వే 
క్వరత్వమా కలదు, నర్వ్యాంత ర్యామిత్వ ము కలదు” ఆనుముదలగునవి యిందు ఉదా 
వారణములు, ఇస్తే లేవు ఆని ఇెప్పంబడునని య భావరూపధర్శ ములు ఈయనకు 
గుణనణలు లేవు. "అశారమ్వలు లేవి” అను మొద అగునవి. 
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ప్రభావమువలన నట్టిమిథ్యాభావనను విడిచి యథార్థస్థితిని 'భావించిననో 
ము _క్రి కలుగును. అప్పు డీగుణము లన్నియు జీవునకు నచ్చును, కావున 

- ము_క్రియందును జీవుడు నత్చ్రపంచుందే? బృహముంగూడ నట్టిది యేకచా! 
అని యిట్లు జైమినిమహాముని యభిప్రాయపడుచున్నాండు. 

. . ఈవిమయము శ్రులిచేతనే న్పవ్షముగం జెప్పంబడ్ యున్నది, “య 
ఆ శ్రాఒ౭వహతపాప్యా, -సోనత్యకామ 'సత్యనంకల్పళ “వయాత, నర్వపావ 
రహితుండో. ..ఆకయ సత్యకాముండు (కోరినకోర్కె_ను ఫలింపంశేసికొను 

సామర్థ ట్రముగలవాండు) సత్యసంకల్పుండు (సంకల్పించినవిషవయమును ము 

గించువాఃడు.)) అని కొనవచ్చు *నువన్య్యాసముచే నీవినయము విశ 
దీకరింపంబడి యున్నది. ఇచ్చట పరమేశ్వరునిధక్య ము లగు సత్య 

కామతాగదు లాత్ల కుం గల వను విషయము ప్రతీపాదింపయిడియు 

న్నది కదా! మజేయు “స తత్ర వర్యేతి జతున్ క్రీడన్ రమమా 
ణక, . .తస్యన ర్వేషు లో శేషు శామహారో భవతి” “భుజించుచు శ్రీడీం 

చుచు రమించుచుం గూడ ఆజీవుండు బృహామునం టే నిలుచును. వని! 
నరలోకములయం నును స్వేచ్భానంచారనము కలుగును” అను 1విధియు 
జీవునకు సర్వస్వాతం త సమును తెల్పుచు నీవినయమునే (పరమేశ్వర 

ధర్మ ములు జీవ్చనియ౦దు. గల వనువివయమునే) బోధింవుచున్నదిః ““ఏ “ఏవ 

నశ్వేశ్వరణి “6 ఈణీవ్రండే సర్వేళషరు(డుఅను మొదలి + వప టేశంబులు 

ని ట్రయిన నేగాని యు_క్టీయు కములు కానేరవు. పక మేళశ్వరధర్థ్మములు 

-లేకుండిన జీవుండు నక్వేళ్వరుఃడు కానేరండు కదా! కావున నెట్లును ము క్రి 
యందు జీవుడు సర్వజ్ఞ త్పాదిగుణ ప్ప ప పంచముతోం గూడి యే “యుండునొ, 

* త్ర పన్యాసమనం గా నిదివజకు తెలినినదానిని యుద్దేళవ్రార్వశమా గా చెప్పుట, 

కయ ఆ త్రాఒపవారపా పాణ కకష దివం కే సకఅ పొపనసంబంధరహితుండు గా నీకు 

చెలిసియున్న యాత, మమొవండుకలఅండో” ఆనుమొదలగనవి యుపన్యా సమాలు, 

t విధి యనంగా శరీరవిషయమాను చెప్పుట “సత త్ర, ప ర్యేతోజ కక ఆయ ప్రా 

నకుండు పర మేశ్వరునియందు నిలుచును” అను మొదల గువిధులు. 

ఏ ఈరెండువిధయులలోను చేరనిది వ్యపబేళ మనంబడును. “*-ఈరండు నర్వ 

జాడు” అను మొదలగునవి వ్యపదేళ నజలు. ఇది యిదివజకు తెలియనివిషయ మగుటనచే 

దీనిని ఇెప్పుట యుపచ్యాసనూ కౌచేరదు, క్రొ _క్టకౌర్యమున చెప్పకుండుటచే యిది 

విధియు కానేరదు కదా! 



638 బ్రవానూ త్రిములు, ఆఅ-రోం వపా-రం సూ-౬.. 

అ.బ్ర ఠి సపొ=9, నూ-౬, 

అవతారిక ఇట్లు జై మినివుతమును నిరూపించి “సర్వజ్ఞ త్వా 
దులు గూడ కుం'జేటికొమ్మవలి సీపరమార్థములే యగుటచే జీవుడు 
ము_క్తిదళ యందు ళుద్ధవై తన్యరూపముతో మూత్ర మే నిలుచును” అను 
నాడులోమిపకుము సేనువా దము: జేయుచున్నా(సు. 

౫౪౦. చితి తన్హా త్రేణ క దాత్తక త్వా ది తాడు 

లోమిః, ౪. ౪. ౬. 

శాక్పర్య ము ఈపకుము యు కమైనది కాదు. వరమేశగరుః 
డు నిక్యేవిజ్ఞానస్వీరాపు(డు: భావాభావరూపము లగుధర ము లాయన 
యందు పారమార్థికము లై యుండచేరవు, “బ్రహ్మము పాపములతో సం 
బంధము లేనివాడు అను మొదలగు నభావధలోవన్యానములు స్వాభావిక 

మగుధ రాభావమును నిరూవీించుచు స్వరూపమును ప్ర కటించునే గాని 

ధర్మ వియోాగమును (ధర్మ ముండి నళించుటను) తెలియ(కేయవు, 
మేశ్వరుఃడు 'టేక్ష జీవుందు, సతీష్థికాము౭డు. నత్యసంకల్పుండు అను 

ముదలగు విధిధరోప న్యానంబులును కుపాధికము లగుగుణములశే 

బోధించును గాని పారమార్థిక గుణములను బోధింపవు, “విజ్ఞాన ఘన 

ఏవి అను ,మొదలగు కు9తంలు పరమేశ్వరుని యందు గాని తద 
భిన్ను డగు జీవునియందుగాని జ్ఞానభిన్న మగు పదార్థ మేదియు లే దని 
వ్రకటించుచున్నవి. ఈశ్రు శ్రుతుల తాక్సర్యమును నిర యించుటకు మె నిరూ 
చణ (జె మినీపతయ్ను) యంశయు విరద్ధము కదా! కావున నెట్లును పర 
బ్రహ్మమునకు పారమార్థికగుణ ముల నరగీకరించుటకు వీలు లేదు జాపాధి 
కసుణము లుండవచ్చునని యంగీకరించినను అవి వవహారమునకు మూ క్ర, 

మే వసికివచ్చును కాని నియాపణావిషయములయందు ప్ర స్థాపింప (దగవ 

కదా! అవి కుంచేటికొమ్తువలె ళూన్యరూపములే యగుటటే ఇ వాసిని ప్రస్తా 

పీంచుటయే యయు కము. శావున జీవుండు ము_క్టిదశథ యందు కుద్దవతే 
నమాత్రు డై మూ త్ర మే నిలుచును ; ఆయనయందు ప్రపంచ వింతే మైన 

'నుండదు. ఆతండు ప బ్ర హూరూవుండే కడా!” అని యాడులోమిమహోముని 
శలంచుభున్నాండు 

Pal 



బ్రివ్ణానూత్రార్థచం ద్ర - బ్రాహ్మాధికరణము. 3, 639 

పరమేశస్టరునకు నర్వజ్ష త్వాదులు పారమార్థికములుగా నే యున్న 

వి యనిన నాయన యనేకరూపములు కలవాండు కావలసి వచ్చును, 

" అది శ్రుతికి విరుద్ధ మని “న స్థానతోకి, 3. 3౩ ౧౧౪” అను నధికరణ 
మున నిరూపించి యున్నాము. ఈదోవమును జై మినిపశుమువా 

శెట్ట్లును పరివారించుకొన చేరరు. ఒక్కనిశే యనేకొకారములు కల 
వనిన నొక్క_పదార్థమే యనేకరూపములతో నున్నది యనియు లేక 
నచేకరాపములం గలభిన్న పదార్థము లొక్క_టిగా నున్న వసియ్యు యభిప్రా 

యము. లం చేపక్షను నొశ్రయించినను వారిపతుము నిలువదు. ఆకా 
రము లనేశములయిన నప్పుడు పదార్థ మొక్కటి యగుటకు వీలు లేదు, 

ఆకారములలో పరస్పరవికోధముకూడ నుండనచ్చును కదా! విరుడ్దాకా 
రము లొక్క పదార్థమునకు నుండు ననుట యెట్లు ? “విరోధము లేనియా 

కారములనే గృహీంవవచ్చును కడా!” అనియిదడవే మొ, ఈవిమయమున 
నియమ మేదియు లేదు. “నంద ర్యానుసారముగ నట్టినియమమును కల్పిం 
వవచ్చును” అనియెద వేమొ యప్పటికిని వారిపకము నిలువదు విరోధ 
మునంగా భేదమని మౌ శ్ర, మే మాయభి ప్రాయము. భేదమునునది నమూ 

నము లగురెండాకారములకుంగూడ గలుగవచ్చును కదా! దీర్హా కారము 
కలవియే మైనను వ ర్పులొకారము కలపియే మైనను గూడ రెండువస్తువు 

లకు పరస్పరము భేద ముండును కదా! కావున నెట్లు జూచినను ఒకపదా 
ర్థమున కనేకాళారము లుండుటకు ఏలులేదు. “ఇది యేల? జల మొక్క 
టియేమైనను వరిమళ్ళయందు వ్యాపిం చినప్పుడు ఆమళ్లయాకారము నను 
నించి బవహువిధము లగునాకారముల నొందుచున్నది కదా !ి యని 

యమెదవేమొ. సత్యమే కాని యాయాకారము లుపాధుల నొశ్రేయించి 
వచ్చినవియీ కాని జలమునకు స్వాభావికములు కావు కదా! పదార్థము 
లకు స్వాభావికా కారము లనేకములై యుండుటకు వీలులేదు, కాని వ్యావ 

వోరికాకారము అన్ని యైన నుండవచ్చును. శ్రొవాధికాకారములతో వదా 

ర్భమునకు బరమారసంబంధథ ముండదు కదా! ఆయాకారములు ప్రత్యుష 

ముగ గానవచ్చుచున్నను లేనివే యగును, ఉపాధులయొక్క యాకారము 
లను పదార్లమునంచే యున్న వానినిగాం దలంచుట భా)ంతియే యగును 

కదా ! కావున నొక్కపదార్తమున కనేకాకారము లురిడు ననుట యుక్త 

ము కాదు. “ఆకారము లనేకములు కల నన్ని యెవ్వరు చెప్పిరి 1 



640 బ్రవానూశ్రములు, ఆ-రిీ. పారం నూ, 

డై మినిమతస్థులు గుణములు మాత్రమే కదా యనేకము లనుచు 

న్నారు. గుణము లాకారము లెట్లగును ” అనియదవేమొ వినుము. 
గుణములు పదార్థమును భేదించును, “వీడు చానీలుండు , వీ(డు 
దయావంతుండు ; వీండు నక్యవాది” అను నిట్టి వివవోరను లీవిమ 

యమున ప్రై మాణములు, ఈవ్యవవోరములను విమర్శించిన నాయా 

గుణూాములచే వారిని తక్కి నజనులనుండి వేటు చేసీనశ్లు కదా యిర్ధ 
మేర్పడుచున్నది. “*వీండు చానీలుండు” అను వాక్ళమునకు “త్రక్రి_ 
నవారికిని వీనికినిం గలభేదము దానగుణము ; ఇతరులు దానము చేయు 
వారు కారు వీడు దాకి అనియే కడా యరము, “వీంకు దయావం 
తుండు” అను మొదలగున్య వవార ములయందు॥పండ నర్థము సిక్లై గ్రహాం 
పవలయును* ఈవిధ ముగ గుణములు స్వరూపమును ఢదించునవి యగు 
టచే నొక్క జేవామున నున్నయాత,నుకూడ భేదించునవియే యగును. 
చావ్య్యామున గానవచ్చుభేదమునకు హేతువు లై యున్న గుణము లే యాం 
తీరమున గూడ నున్నవి కదా! కావున నీగుణములు కరచరణాదిరూప 
ములు కాకున్నను భేదకము లగుటచే నాకొరప్రాయములే యగును. 
వీనివలన కల్సింపంబడుభేద మొపాధిక మగు నేని యప్పు డాత్య యొక్క_ండే 
కావచ్చును ఆకార భేదంబులును గాన రావచ్చును. పరమార్థము నై లె నచో 
న ట్లుండుటకు వీలు లేదు కడా! కావున నొక్కొపదార్లమునకు ననేకళా 
కారము లుండుట నంభవింపదు, లకే భిన్నాకారములు గలవదడార్లములు 
నొక్కి యగుటకు వీలు లేదు. అప్పుడు వానికి అశేకత్య'మే 
సంభవింపదు కడా! కావున నెట్లు చూచినను ఆకారభేద నుంగీకారా 
రము కాదు. 

వుతీయు నీగుణములకుం బరమేళ్వరునితోం చారమార్థికనంబం 
ధము కల దని కడా జై మినిమళస్థులు చెప్పుచున్నారు, అప్పుడు వారు 
పరమేశ్వరగుణములక్రును భీదాభేదముల నంగీక్షరింపవలసిన వారుకూడా 
నగుదురు. భేదము నంగీకరింవకపోయిన “రవి గుణములు, ఈతండు వర 
మేళ్వరుండు” అనువ్యవపోరము సిద్దింపద్యు అభేదము నంగీకరింవకపో 
యిన నడోతీయతగ్గము నిలువదు, ఇట్లు రెంటి నంగీకరించి యవి పార 
మార్థికము లని గూడం జెప్పినచో నెట్లు నరివడును? పరన్పరవిరుదము 
లగు భేదాభేదము బొక్క స్థలమున నుండు ననుట యెట్లు యు క్షియు క 

ఆనీ —9 
ళా 
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మగును ? భేదము పారమార్థిక మైనచో నభేద ముండద్యూ అశీదము 
పారనూార్థిక మైనచో భేద ముండదు. గుణములు వామునకంకె భిన్న 

- ములే మొన నదై గతశ్రుతులకు బాధ వచ్చున్వు అభిన్నములే యెన నన్ని 
యు బ్రహ్మమాతృములే యగుటచే వానిలోంగూడ (గుణములభోయహాడ) 
పరస్ప్సరభేదము లేకపోవలసి వచ్చును. ఆకత్కికణూపమునకు భేదము లేళ్తం 
డగా దానితో నభిన్నము లై నవాసికి మాత్రము భేద మెట్లు వచ్చును ) 
ఇంతమా శ్రమే కాదు, అభేదపతీమున పరస్పరభిన్న ము లగుగుణములతో 
నభిన్న మగుటచే నాత్యరూప మైనను భేదింపవలసి వచ్చును. బ్రవి యన్ని 
యు ననర్థములే కడా! ఆధర్ష్మములు బవ్శాముతో మా త్ర, మభిన్నము 
లగుననియు వరస్సరము మాత్రము భిన్నములే యగు ననియు జెప్పుట 
సంభవింవదు. బది పెనిరాపణ ననుసరించి యు _క్రయు కము కానేరదు 
కడా ! కావున నెట్లును భేదాభేదపతము నిలువదు. 

“ఇ ట్లయిన వారు కేవలభేదపవీమునే యా శ్రాయింపవచ్చును, 
అవ్వడు అదె సతషవతులకును బౌధ రాదు, “బహ్మమునకు పుణ్యపాప 
సంసర్ష లేదు.” అని యిట్లు సిపేధవపూర్వకముగ ధర్మము లువ బేళింపంబడు 
చున్నది. ఈధర్హ్మమునకును బహ్మమునకును పారమార్థికభేద మున్నను 
అరై వ్రతమునకు వోనిరాదు. ధర్శ్మము బోత్తుగనే లేదు కదా!” ఆనియ 
దవేమొ వినుము. ఉన్నవాండు పరమేశ్వరు. డొక్కండే యనువివషయ 
మును వారుకూడ నంగీకరించుచునే యున్నారుకడా ! ఇక నాయనకంకు 
భిన్న ముగ వాపపుణ్యము లెక్కడిని ) అవి యాక స్టెకముగ (అనయా 
వా_స్తవస్థితిలో లేకున్నను ఉన్నట్లు భావించి గ్రృహీంవంబడినవే. కదా! 
ఇట్టివానికి కల్పితము లనియే లోకవ్యవహోరను కలదు. కావున వీని నా శ్ర 
యించి నిర్హ యిం౦ పంబడినయ భావముంహాడ నిట్టిదియే (కల్పితమే) కావల 
యును. ఇ ట్లుండ దీనితో? బరమేశ్వరునకు భేదముగాని యభేదముగాని 
యుండుట యెట్లు ? కల్పితములు కుం చేటికొమ్తునంటిచే కొదా! కావున 
నీయభావరూవధర్షము అరై పతశ్రుతులకు భంగమును కలిగింవ వనుట 
నంగీకరించినను మొట్టమొదట వఏనితోం బర మేళష్టరునకు సంబంధమే కలు 
గచు. సంబంధనిరూసణమే కదా వారిపక్మునకు ప్ర, థానకృత్యము, 
ఇదియునుం గాక చేదియో యుకవిధముగ సంబంధము కల్పింప సావా 
సించినను విధిరాపము లగుగుణము లదై వ్రతీమున్లు కాధింపకుండవు, 
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కావున నభెవరూావధర ములను బోధించుస్తలమునందు చేసిననిరాపణము 
నాశ్సీయించి విధిరాపథర ములు కూడ కల్పితమా త్రములే యని 
యంగీకరించుటయే యావశ్యేకము. కల్పితములు శూన్యము లగుటచే . 
వానితో బరమేశ్వరునకు భేదముకాని యభేదముకాని యుండుటకు 
ఏలు లే దని యంగీకరించుటయే కర్తవ్యము. ఇ ట్లగుట'జే జీవుండు ము చ 
దశయందు నిర్వికల్పంబును నిరంజనంబును అవాజ్యానసగోచరంబున్లు 
నిక్యకుద్దబుద్దస్వయాపంబు నగు శేవల వైతన్యరూపముతోనే నిల 
చును. “య అత్రాపవాతపాప్తొ అను మొదలగు శ్రుతిన్సృతు లన్నియు 
నిరర్ధకము లగు పదములచేతనే యాము క్షజీవుని వర్ణించుచున్న వనవల 
యును. కల్పితములు శూన్యములే కావున వానికి వ్యావహారిక సత్యత్వ 
మైనను కల దనుట యు క్లియు కము కానేరదు, ఈకారణమువలననే 
“ఆత్మరతిః ఆత, క్రీడ” అనుమొదలగువచనము లెటు శేవల నుతిపర ల్ లో og) జాలి 
ములో అశ్లు “జకు న్కీ)డ రమమాణ౪ అను మొదలగపనవియు దుతఖా 
భావమాత్రము సూచించునవియే కావున నిర్వివాదముగ జీవుడు శుద్ధ (WU) 

చె తనమా త్రుండయ్యీ నీలుచును. 

అ.౪, పాల అ 'సరా-8, 

అవతారిక ఏ---బట్లు పూరపతుముల నిరూపించి నూత్ర కారుడు 
సిధాంతేమునుం జేయుచున్నాండ్యు “జీవుడు శుద్దవై తన్వరావముతోోశే 
నిలుచుటయే యథార్థ మైనను అవవాతపాహ్మత్వాదిశ్రుతు లర్థళూన్య 
ములు కా నక్క లేదు. వ్యావహారికముగ సర్వగుణములతో నాతని! 
సంబంధ ముండవచ్చును” అని తనయభి ప్రాయమును పృకటించుచున్నా (డు, 

౫౪౧ ఏన మప్యుపన్యాసా క్పూర్యభావా 
దవిరోధం బాదరాయణక, ౪. ౪. ౭. 
తాత్సరషము =“ ఈ బొడులోమిమత మన్నివిధముల యు కి 

యు క మయ్యే యున్నది, అయినను అపవాత పావ్మ త్వాదిధర ముల 
ఛూన్యరూపము లానుట సరి కాదు, టేమినిపతుస్థులు చెన్పిన ప్రకారము ఉపన్వాసాదులచే శ రి యాధరక్మములనుం గూడా చెప్పూచునే యున్న ది; 
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వానిని మజుల నిరాకరింపనుగూడ నిరాకరింపకున్న ది కదా ! కావ్రన పర 

మార్గముగా వానితో జీవునకు నంబంధము లేకున్నను వ్యావవోరిక 
| ముగ గాంతనంబంధ ముండవచ్చును. ఈ కారణామువలన లోక ప ప్రసిద్ధము 

లగునీగుణముల నంపూర్ణ ముగ నిరాకరించుట యు క్షముగా యుండలేదు. 

కావున జీవుడు ము రదర యందు శుద్దనై తన్యరూపముతో నే యుండు 

ఐవా౯డ్రైనను వ్యావహారికములుగ నాతనియందు గుణము లుండవచ్చును” 

అని వ్యాసనుహోముని తలంచుచున్నాండు, ఆగుణములుకూడ నౌపాధిక 

నులే యగుటచే బరమార్థములు కాకున్నను వ్యావహోరికము లగు ప్రత్య 
మోది ప్రమాణములకు గోచరము లగుచున్నవి కదా! 

బ్రాం సంకల్పా ధికరణము, 

విమయసంగతి సంళయములు:--మూండవయధికరణముతో నిరు 
౧విడ్యా ఫలమును గూర్చినవిచారము ముగిసినది. ఇక బుద్ధిస్టలడ ణసంగతీ 

తో సగుణవిదాష్టఫలము విమర్శింపంబడును. అం దీయ'ఫకరణమున న 

యది వితృలోక కామో భవతి నంకల్పా బే నాస్య పితరః సము _త్తిన్లం 
డ్రి ** ట్ర హ్మలోక మును పొందిన సగుణవిదో్యో పాసకుండు భోగార్థమై పితృ 

లోకమును సంకల్సించు నేని యాసంకల్పనముతోడనే పితరులు హేనికడకు 

వచ్చి యాలోకమునందలిభోగముల ననుభవింపంజేతురు” అని దవారవి 
దష్ట్రయం దున్న శ్రుతి వాక్యము వివభారింపంబడునుం “ ఈవాక్యమున నుపాన 

కునకు నంకల్పమా త్రముపలన నే పీతృలోకభోగము కలుగునని 'చెప్పంబ 
జెను కదా! ఆభోగము శీపలనంకల్పమువలననే కలుగునా ? తేక సాధ 

నాంతరనవోయముతో. గూడిన సంకల్పమువలన కలుగునా” అనుసంళ 

యము నివారింపంజడును. 

పూర్వపత ము:---“పామాన్యదృష్టికి శ్రులియం దున్న యవధారణ 
మును (ఏవశోబ్దమును) పట్టిచూచీన సంకల్పమా త్రమువలనవే యిష్ట సిద్ధి 

కలుగునని తోచీనను విచారించిన నీవకుము నిలుచున ట్లుండ లేదు, శకి 
నరవివయములను లోకానుసారముగచే చప్పూచున్న ది. వూ ర్వాధికర 

ణమునందును యాలోక ప్రవీద్ధి ననుసరించియే కొద్గా నత్యనరికల్ల్స త్వాదుల 
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అపవాత పాప్మత్వాదుల వ్యావహారికములుగ నంగీకరించీ యున్నారు, ఈ 

కారణమువలన నన్ని వివయములయందును లోక ప్రసిద్ది ననునరించుటయే 
యానళ్యక మగును. ప్ర సుతవివయమాన లోక ప్ర సిద్ధిని విమర్శించినచో . 
నది మజియొగనిధముగా నున్నది. సాధనాంతరములు తేక నెన్వనికిని కేవల 

సంకల్పమునలన శార్యుసీద్ధి గలుగుట లేదు, “శుతియందు అవభారణము 
కలదు కావున ము కృులకుమాత్ర, మొట్టసామిర్థ ర్ట ముండనచ్చును” అని 

యెదడవేమొ యదియు యుక్రము కానేరదు సాధనాంతరసవోయ 

ముచేం గావ్యముల సాధించువారిని౪హార్చి కూడ లోకమున "నిట్టి 
వ్యవహారము లున్నవి. పభువునుంగూర్చి చెప్పునవ్వుడు “ఆయన "కేమి 
ఆయన తలంచిన నెట్టికార్భ మైనను సమకూడునూ అని చెప్పు చున్నారు. 
కలంచగానే కార్య మెవనికిసి కాదు కదా! కావున నీయవభారణము 
స్తుతిమా త్రము. అజ్ఞానులకు సాధనసంవ త్తి యెంతేయధికము కావల 
యునో జ్ఞానికి నంతయధిక ముగ నక్క_జులే దనుటయే దీనికి నభి ప్రాయము, 
ప్రభువిషయ మగుదృష్టాంతమునం గూడ దాత్పర్యము నిశ్లై కదా నిర్ల 
యింపవలయును. కొన్రున నుపానకులు సాధనసవోయము కలవా ేయైనను 

వారినింగూర్చి యిట్టియవధారణ ముండనచ్చునుః “ఇట్లు కూడం జెప్ప 

నక్కఅ లేదు. సాధనాంతరసహాయము లేకయే కేవల సంకల్ప వోొ త్రము 
వలన వచ్చినపదార్థములు కూడ భోగసాధనము లగుచున్నవి. స్వవ్నము 
నందు చూడంబడినవ్యా ఫ్ర ము కూడ భయమును కలిగించుచున్నది ; 
పురుషు: డాభయమునలన బిగ్గర గాకూడనజిచుచు స్నా (డు కదా! ఆవ్యా 
ఫ్రుము సంకల్పమాత్రమువలన పచ్చినదియే మైనను భోగము (దుతిఖాను 
భవము) నొనంగెను కదా! ఇక్షు శేవల నంశబ్పమువలననే వచ్చినవార 
లయినను వీతరులు నుఖభోగము నొసంగవచ్చును అనియెదవే్షసెొు యది 
యు యుక్తము కానేరదు, కేవల సంకల్పజన్యము లగుపదార్థములు కొంత 
భోగము నోొసంగినను పరిపూర్ణ ముగ నొనంగ నేరవు,, న్వప్నజ్ఞానము య 
థార్థమే యెనను అందలిపదార్థము యథార్థము కానట్లు సంక ల్పజన్వప 
డార్గజ్ఞానము యథార్థమే యెనను ఆపడార్లము మూ త్రీ ము యథార్థము 
కానేరదు. ఇట్లగుటచేత స్వప్నమున పులిని? జూచుటవలన భయము కలి 
గినను అది కొట్టినజెబ్బలు మొదలగునవి సత్యములు కానట్లు సంకల్ప 
మాత్రకల్సితు లగుపితను చూచినంతమాత్రీమున కొంతనుఖము కలిగి 

a 
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నను వాది నో'సంగంబడినవదా క్రాదులు సత్య ములుగ నుండకపోవుట చే పరిపూరక్ష భోగముల గలుగచేరదు. ఈకారణములవలన నవళ్యముగ నెవ్వ 
రికై_ననూ సాధనాంతరకము లుండియే తీరవలయునుగాని శేవల సంకల్పము 

వలన కార్యసిద్ధి కలుగ చేరదు.” 

ఈఅ=ం, పా-౪, సూూ.౮. 

ఆవ తారిక,--=అనియిట్లు వచ్చిన వూర్యవక్మును ఖండింపుచు 
న్నీ (డు, 

౫ అ ౨౨ సంకల్పా దేవతు తచు ౨ తే, రంభలా 
తాత్పర్యము: ఈపకుము సరి యెనడి కాదు, శ్రుతనుసార 

ముగ నుపాసకులకు పితృలోకభోగము కలుగువిషయమున కేవల నంక 
ల్సమే జనాలు నని యంగీకరించి తీరవలయును, లేకున్న శ్రుతికి కాద 
వచ్చును. శ్రుతి యనునది పమాణాంతరముతోం బని లేక న్వతం త్రము 
గనే పతి పా దాస్టిశమును వర్షించునది. అనుమానమునకే అన్య ప్రమా 
ణసిద్ధముం లగువ్యాప్తాదులు కావలయును గాని శ్రుతికి నట్టి వేవియు నక్క. 
ఆఅ లేదు. -ఈకారణమువలన ననుమూనము సగ్టీతం త్రప్రదాణ మగుక్రు 
రిచే బాథింపంబడవచ్చునుగాని శ్రుతి పరతంత్ర వమాణ మగుననుమాన 
మునే కాధింపంబడందగదు. కావున నిర్వివాదముగ జ్ఞానికి భోగమును 
కలిగించుతు యందు శేవలనంకల్ప మే వాలు నసి యంగీకరించి తీరవల 

యును, ఆసంకల్పమునకు ననుకూలము లగు దేశ కాలాదు 'లెన్వియైన నవో 

యములు౫గ నుండిన నుండవచ్చునుగాని సంకల్కోత్స త్తికి ననంతరమున 
మాతృ చమేసాధనముగాని యుండు నని 'యంగీకరించుటకు వీలు లేదు. 
అప్పుడు సాధనమప్రా ప్టివణికు సంకల్పము ఫలళూన్య మయ్యే యుండ నల 
యును కావున విదాష్థ ప్రభావము కొజింత బడవలసి వచ్చును ఉపాసకుండు 

వ్యర్తనంకలవ్పుండు కావలసి వచ్చును. ఇది శ్రుతికి నమ్మతము కాదు. ఈ 

యుపానకరండు మహాయోగి యగుటచే నీఠనిసంకల్పము సామాన్యుల నంక 

ల్పమువంజేదికాదు. 9 ట్లగుటచేతనే వారిసంకల్పమువలన జనిం చినపదార్థ 
ములు స్వువ్నగతవదాక్థములనలె నర్గభోగము నొసంగక పరిపూర్ణ భోగము 

లా 
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నొనంగునంతవణకు నిలచి యుండును, యోగ పృభావమునకు మితి లేదు 
కదా! కావున శ్రుత్యనుసారముగ సర్వము నంగీకరించుటయే యుక్తము, 

౫౪౭. అత ఏవ వాన న్యాధిపతిః, భం ౪ ౯ 
తాత్పర్యము: “అథ య ఇహో తాన మనువిద్యా వ్రడిం క్వేతాం 

శ్చ సత్వాన్ కామాం న్తేపాం నశ్వేషు లోశేమ కామచారో భవతి". 
“వపురువుండు న్వస్వరూపమును పొంది (తెలిసికొని తనయంచే సరి 
కామములు నుండుటను గ్రహించి పరలోకమునకు బోవునో వానికి చక్ర, 
వ_ర్రికినలె సర్వలోకములయందును స్వతం త్రసంచారము కలుగును,” 

అనుశ్రుతి విద్వాంనునకు సర్పస్వాతంత) మును తెల్పుచున్నది. స్వతం 
త్రుండగువాండు మజియొకనికి లోంబడం డనుట న్సష్ట మగుటచే వీరికి 
మణీయొకయధిపతి లే డనుట న్నన్ట మగుచున్నది, స్వాతంశ ఏము కల 
వాం డెన్వండును తనకు నధివతి కలం డనువివయమును సంకల్పింపండు 
కదా ! కావ్రున నీస్వాత్రంత కిము వలనంహాడ వారిసంకల్పమే కార్య సాధక 
ముగు నని తోచుచున్నది, సాధనముల న వేఖీంచుటయుం బారతంత9 ౪ మే 
కదా! కావున నిర్వివాదముగ వీరికి నంకల్పమాత్రమువలననే భోగ సిద్ధి 
రలదోం 

౫, అభావాధిక రణము. 
వీిమయనంళశయములు, ఫూ ర్వా ధికరణసిద్ధాంత ముచే*ో ద్రవ 

లోకమును జెందినవిదాంనులకు మనన్సు కలదు” ఆనువివయము ేలి 

నద్యి “వారికి భోగము కల దనుటం గూడ సిద్ధాంత మైనది. దాని నాశ్ర 
యించి యాయథధికరణమున “విద్వాంనునికి శరీరము కలదా? వేదా?” 

యనువిషయము చర్చింపంబడును, 

౪, పా=౪. నరొ=౧౦౮. 

అవతారిక? =ఎఅందు మొట్టమొదట బౌదరినుశము నుపన్వసింపు 
చున్నాడు, = 
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౫౪౪. అభొవం బాదరి రాహ ప్యానం, 

ల లం రా. 

తాత్పర్యము: “ఉపానకులకు బే హేంద్రియాదులు లేవు” అని 
'చాదరిమహాముని యభిప్రాయవడుచున్నా(డు. ఏల యనిన ==ోవన 
నై తాన్ కామాన్ పళ్యళ రమ తే” “ఉపాసకులు బ్రవ్మాలోకము నొంది 
నష్పూడు నర్వకామములను మనన్సుచేత మాత్రమే జూచుచుం దృ ప్రి 
నొందును” అని శతి ఇప్పుచున్నది. వానికి ేహేంద్రియాదు లుండి 
నచో “మనసా” యనువిశేషణమును ప్ర యోగింవనేటికి ? ఈవిశేవ 

జఆమువలన ప వృ ల్యేక భేదము (అనగా: యిం ద్రి యాదులు కలవానికంకు 

భేదము) శలియవచ్చుచున్నది కదా! కావున బ్రవ్తాలోకస్థితునకు 
'జిహేంద్రియాదు లుండుటకు వీలులేదు, 

పూరాషధికరణమున “వవ” యనునవథారణళు)తిచే “ఉపాసకు 

నకు భోగార్థమై నంకల్పభిన్నము లగుసాధనములు లేవు.” ఆని సిద్ధాంతము 

వేసినట్లు ఇచ్చటంాడ “నునసా” అనువిశీవణము నాత్ర, యించి ో*జి 

పాసకులకు మనోభిన్నము లగునింద్రియాదు లేవియును బ్రవాలోకమున 

లేవు” అనియే సిద్ధాంతము చేయుట యు_క్తియుక్షముగా నుండును, 

* న వకథా భవతి ద్విధా భవతి “ఆయుపానకు(డు ఒక్కడు 

గానుండును ఇరువురుగా నుండును అనుమొదలగప శ్రుతి న్మాశ్ళ యించి 

చూచిన వారికి శరీకేంద్రియము లున్నట్లు తోచుచున్నది కదా!” అని 
యెదవే మొ వినుము. ఆకరి జేవామును(గూర్చియీ చెప్పె నన నక్కల 
లేదు, యోగ, భావమువలన నాయుపానకులకు మనన్సులే య నేకములు 

కావచ్చును; అనేకవివయముల నొక్కమాజే సంకల్పింపవచ్చును కదా! 
ఈశ్రుతియు నాయ నేక భావమును. గూర్చియే చెప్పుచున్నది యనవచ్చును. 
ఇట్లు 5 కాకున్న ను దాాసిఫి నుతిపరముగా సమన్వయింపవచ్చును. లది నిరు 

అవిద్భు యగు భూమవిద్ట్యయం దున్నదికాని సగుణవిద్యయందు లేదు. 

నిర్హుణ బ్రహ్మవే త్త తకు నిట్టియ నేక భావము సంభవింపదు కడా ! కావున 

నీశ్రుతి శేవల స్తుతిమాత్ర మే మైనను కావచ్చును. స్తోత్రము. నాచరించు 
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నపుడు శేనిగుణములంగూడ వర్మింపవచ్చుము కదా! కావున ,బ్రహాలోక 
ప్రాప్తులకు శరీరము లే దనియే చెవ్పవచ్చును. 

అ.ప్ర త పొ-౪, న ౧౮-౧౧. 

అవశారికః-అని యిట్లు దృష్టాంతనంగతితో వచ్చినబొదరిమత 
ము నుపన్ఫసించి జై మినిమతము నుపన్యసించుచున్నా(డు. 

౫౪౫. భావం -ైమిని ర్వికల్పామననాత్.. 
ల బ్ర; ౧౧ 

తాత్సర్యమువా--ీబ బహృలోక మును జెందినవారికి శ రీ-తేంద్రియ 

ములు నియశతముగ నున్న వీ, ర్ట వకధా భవతి ద్విధా భవతి అనక తి 
యీనినయమునుం గూర్చియే చెప్పుచున్నది, జేవాభేదము చతేకండేన 
శేవలమనోభేదమాత్ర ముచే కావభేదము కలుగదు కదా ! మనన్సు ఎవి 
రికే గానవచ్చును? కకారణమువలన నియత ముగ వారికి బీహేంద్రియాదు 
లుండి తీరవలయాును. అవి లేకున్న పరిపూర్ణ భోగము కలుగదు కదా! 
భోగ మనిన పరిపూర్ణ భోగ మేకాని నుజియొక్కటి కా దనుట నిర్వివా 
దాంశేము కదా! “కావున చద్రివ్మాలోక వాపులకు జేహే హేంద్రియాదులు 
కలవు”. అని జై మినిమవ*మున్ తేలంచుచన్నా డు. “మనసా” అను 
విశేమణము శ్రుతీయం దున్నను అది ళరీలేంద్రియాదులయభావమును 
తెలువ నకి తే దనియు “చేవదత్తుండు ధనుక్టరుంతై వచ్చుచు 
న్నాడు” అను మొదలగువాక్యములయం ఓ దున్న ధనుర్ధరవి శేష ణము ఖడ్తా 
దిసాధనాంతరసంప త్తి నెట్లు నిరాకరింపదో (““వీనియొద్ద ధనున్సు మూ 
త్ర మే కలదు, ఇతరసాధనములు ఖడ్గము కాణములు మొదలగునవి 
శ్ర” అని యెట్లు చెప్పదో) అశ్లే ప్ర ప నుతవి శేవణములహాడ జేహేంద్రి 
యాదినంప త్తని; నిరాకరింప ననియు జెప్పుచున్నా (దు. “వ కధా భవతో” 
అనుశ్రు తి నిక్షణవిద్య యగుభూమవిద్యయం బే యున్నను దానిని సో త్రము 
గావించుటక య్యే యుపయోాగింపబడి యున్న ను అందు చెప వ్పంబడిన యళ శ్ 
రము మొత్ర, మభాశరూపము కొచనేర దనుచున్నాండు,. నిర్గుణ బవ్హా 
వేత్తలకు నాయ నేకధాభానము లేకున్నను సగుణోపాసకులకు. తాగ 
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ప్రభొవమువలన నది యుండుటకు ఏలు కలుగుటచే దానినే యిచ్చట 

హో త్రార్ధమై యనువాదము చేసియుండవచ్చును కదా! యనుచున్నాండు. 
- సౌభరిమువాముని తనయోగసామర్థ కిముచే నేబదిరూపములం గల్పించి 

మాంధాతపుత్రిక లై నయేబండ్రు కాంతలతో నొక్కమూాతే $డించె 
ననుపౌ రాణికవృత్రాంతము నీవిషమయమున (యోగసిద్దివలన నెన్నిరూప 
ముల సై నం గల్పింపవచ్చు ననువివయమున) కుదావారణముగం జెప్పుచు 
న్నాడు. నుజియు నాభామవిద్యా వృకరణమున మొట్టమొదట “ప్రాణో 

వొ ఆశాయా భూయాన్” అని సగుణవిద్భ కలదు కడా! యనియు దాని 

ఫల సుగుననేకధాభావము స్తుత్యర్భ మె మై భూామవిడ్భయందు ప్రన్నాపింపం 

బడియున్నది యనుట నిర్వ పాదారళ మే యనియు? జెప్పుచున్నాండు తగిన 

యర్థము సంభవించుచుండ క్రుతికి నిరర్ధకముగ నభావరూపత్వుమును (అర్థ 

శూన్యత్వనును) కల్పించుట ప పాడి కా “దనుచు న్నాడు. 

ఆఅ.౪, పొ-౪. సూ-౧౨. 

అవతారికవం--ఇట్లు వూర్వవతముల ననువాదముం జేసి సిద్ధాంత 

మును వర్మింపుచున్నాండు. 

౫ ౪౬. ద్వాదశాహన దుభయవిధం బాధరాయ 

ణోఒతకః ౪. ౪ ౧౨ 

తాత్పర్యము: --ఖిట్లు భావాభావములలో నొక్కొక్క దానిని 

నియముంపజూచుట యయుక్త మనియు శ్రుతి శెందునిధ ములుగా 

గూడ నుండుటచే శెండువిధములుగాం గూడ న నంగీకరింపన చ్చు ననియు 
(హ్మలోకప్రావ్నులు స్వతంత్రులు కావున శరీరము కావలయు నని సంక 

ల్ప్ంచేన శరీరనహీతంలుగను అక్కఆలే దని సంకల్పించిన దద్రహితు 
లును. గూడ కావచ్చు ననియు వారి సంకల్ప మ ప్రతిహతము 

కదా యనియు వాదరాయణమపహోముని (నూ త్ర కారుడు) 2 నిర్ణయించు 

చున్నాడు. దా్యదళావావిధిని ౧రూవిమయమునకు దృష్టాంతము 

జూపుచున్నాండు, ఎ ట్లనిన:=ో* “డ్యాద శానా మృద్ధికామా “ఉవేయు 

“అభివృద్ధిని లేక ఐశ్వర్యమును కోరువారు చ్వాదళావాము నాశ 
206 
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యింపవలయును.' అనియు “ద్వాదళాహేన (పజాకామం యాజయీత్ ” 

“సంతానమును కోరువానిచే దడాగ్గదశావామును చేయింవవలయును,” 
అనియు ద్వాద శావామునుంగార్చి శ్రు తీయందుః జప్పం-బడి యున్నది. 

ఒకస్థలమున ద్వాదశావామునకు. గర్భ లనేకు లనియు మణీయొక 
స్థలమున నొక్క.జే యనియు వర్మింపంబడి యున్నది. అనేకక_రలభేం 
'జేయంబడుయాగమునకు సత్ర మని వేరు. అనత్రమునకు పదునేద్తురు 
రంకు తక్కువ గాకుండ నిరువదినలుగురికంటు నధికము కాకుండ క ర్త 

లుండవలయు నని యున్నది కదా! ఇక్షు యుక్కక_ర్గచే నొనర్పంపుడు 
యాగమునకు “అహీనమూ అనిపేరు. ఇట్లు యాగము ద్వోవిధము. దార్పిద 
శావామునకును ఈగ్వివిధలతుణములును శ్ర్రుతిచే జెప్పంబడి యున్నది. 
ఇ ట్లుండుటచే నీవిషయమును విమర్శించునప్పుడు వూర్వమిామాంసా 
శాక ర్త సర్పమును విచారించి-ఈ డ్వాదళాహాము రెంకువిధ ములుగం 

గూడ నున్నది. నంకల్పానుగుణముగ దీని నెట్లయిన నాచరింపవచ్చును.” 
అని సిద్ధాంతము 'జేసియున్నా (డు. ఇక్షు యిచ్చటగూడం జేయవచ్చును. 

ఇచ్చటను బ్ర వాలోక వ్రా పునివిమయమున ళరీరభావాభావ కుతు లున్నవి 
కదా!” యని నిరూపీంచుచున్నా (డు. 

“ఈసిద్ధాంత మెట్లు యు క్లీయు క్స్ మగును, శతి ద్వివిధముగ 
నున్నట్లు కానవచ్చుచున్నది గాని యాయంళములు పరస్పరవిరుద్దము 
లసటచే శ్రుతికి నవి రెండును తాత్ప్సర్యభూతములే యగు ననుట యెట్లు ? 
మనోవి శ్రేవణబఅముచే శరీరాభావము నై నను గహీంపవలయును; "అవి 
శేమణమును సామా+న్యముగ గ్రహించి శరీరసద్భావమునై_ నను దృఢము 
చేయవలయును, ఇంతయేగాని నియమాభావము నంగీకరించుటకు నెటు 
ఏలు కలుగును ? ఇవి పరస్పరవిరుద్ధములు కచా |! ద్వాద శావావివయ 
మన్ననో యిట్టిది కాదు, అది కర్మ యగుటచే సంకల్పాధీనముగ నె 
ట్లయిన జేయయడవచ్చును. అందు విరోధము కలుగదు శాని యిచ్చట 
నట్లు కాదు కదా! ఒక్కనికే చేహోదులు కలవు; లేవు, అనుట మెటు 
సరిపడును ” అనియెద వేమొ వినుము. స్త 

ఈపతుమువై నాశ్నేవ మేదియు లేదు. అభావపక్షమును కేవల 
ము నంగీకరించిన భావపకు శ్రుతీకిని దానిని (భావపతమును) కేవలము? 
నంగికరించిన నభావపత్వ్ శ్రుతిక్రిని యర్ధత్వము నంభ్లవిం చుటచే వై 'బొదరి 
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జె మినిపశుములయం జే దోవము కలదు. వేదమున నొకయశురము 
గూండ వ్యర్థము కాంగూడదు కదా | “ఈభావాభావములు రెండును పర 

స్పరవిరుద్దము లగుటచే శ్రుతికి దాత్సర్యభూతములు కావు కడా! ఇట్ల 
గుటచే శ్రుతులు దవిధములుగ నున్నను అవి పృమాదడమునలన నట్లు 

తోచుచున్నవి యనవలయును” అనుటయు యు క్ు కాదు, యోగ ప 
.భావమునలన నెట్టి దుర్భటకార్యము లై నను కావచ్చు నని యిదివజుకే చే 

ప్పిలీమి. ము క్రుండును 'స్వకంత్రుం డని యెజటింగించితిమి. నుతీయు ఏలు 

కలుగునంతవజుకు వేదార్థమును విదా ంత ముగ గ హింపవలసీనదియే కాని 

దానికి లోకన్యాయములతో విరోధమును కంకీరపరా దని పలుమాజు 

నిరూవించీయే యున్నాము, ప్రత్యమోదులకంకె భిన్నముగ శబ్ద మను 
నొక ప్రమాణము నంగీకరించినప్సుడు దానిచే (శబ్ద బు ప్రమాణముచ్చే స్థ సిరప 

అంపణపడినవివయముల నిర్వహించుటకు ప్రత్యణో దిసవోయము శావలసి 
వచ్చినచో దానికి విలువయే యుండదు కదా యని యనేకస్లలములయం 
దు నిర్ణయించియున్నాము, కావున నెల్లవిధముల వేద మెట్లు చెప్పిన న 

కొల్ల 'సంగీకరించుటయే సాధారణము? నన్ని స్థలములయందును గవి 

ము. ఇచ్చట దానికి నుపప త్తిని గూడ జూవియే యున్నాము కడా! యో 
గనామర్థ స మండతీచేత నంగీంకరింపంబడినవివయమేీ యనుటలో సం 
శయము' లేదు కదా! కావున నాభావాభావశుతులకు నవి పరమాభిప్రా 

యములే కాని యితరములు కావు, ఆశ్ఫతుల బ్ర బ ధానములుగ ఛావించుప 

భ్రాంతి యనుటయు వానికి నా రెంటిలో (భావాఫావములలో) నొక్కటియే 
తొత్ప్సర్యముగ నుండితీరనలయు సనుటయు ఆభా వాభావములకు పరస్పర 
విరోధము కల దనుటయు యు క్లియు క్షము కానేరదు, 

వుణీయు నాద్వివిధశ్రుతులలో నొక్క_దానిని ప్ర ధానముగాను 

మజీయొక్క_దాని నప్రథానముగాను చేసిన. గదా యొక్క_యభి ప్రాయము 
గ్రహించి రెండవదానేని విడుచుటకు వీ లగుట! విచారించినచో మొట్ట 
మొదట నట్టి ప భానా ప్రథానభావమే కుదురదు. మొదరిపతే ము నంతయు 

నిరాకరించి Er ముని తనపక్షు మును సిద్ధాంతము జేయునప్పూడు “వకథా 

భవతి” అనుళొతిని ప్ర పధానముగ గావించుట కెంతయో శృమపడెను 

గాని మజికొంతసూత్నే మ దృష్టితో విచారించిన న్నాక్తమ నిరర్థ కమ, అంత 
వ్రయలత్నించినను “మనసా అను మొదలగుళుత్రి యపుథానము కానే 
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రదు. . అందలివి శేషమణము “దేవదత్తుడు ధనుస్సును ధరించి వచ్చుచు 
న్నాడు” అను మొదలగు వాక్యములయందలి విశేవణములవలె సామాన్య 
విశేషణము అన్యపదార్థసంబంధము నంగీకరించువి కేవణ ము కానేరదు 
ఏల యనినఏ---భోగ మనునది శరీరేం ద్రియమనన్సులవలన కోలుగునది 

యనుట లోక వేద ప్రసిద్ధము. ఇట్లు శరీరేంద్రియాదు లన్నియు భోగ 
ముతో నిత్ససంబఎధము కొలవియే యెయుండ భోగమునుంగూర్చి చెప్పున 

ప్పుడు వానివృ త్తాంతము నేల ప్రసావింపవలయును, *వాండు భోగము 
థనుభవించును” అని చెప్పినచేో. *జేహేంద్రియమనన్సులతో ననుభ 
వీంచును” అనువిషయము స్పస్ట్రముగనే తెలియును కడా! 9 ట్లగుటచే 
ప్రస్తాపముం జేయందలంచిన నన్నింటిని ప్రస్తాసింపవలయును; లేకున్న 
'జేనినిగనాడ ప్రస్తావింపకుండవలయు నంతియే కాని యొక్కమనన్సును 
మాత్రము ప్రస్తావీంచి తీక్కినవానిని ప్రస్తావింపకుండుట యెట్లు? ఈ 
కారణమునలన మనః ప్రస్తాపమువే తక్కినవి నిరాకరింపంబడె ననియీ 
నిర్భయింపవలసి యున్న ది. “దేవదత్తుడు ధనుర్దరు: జై వచ్చుచున్నాండు!: 
అనువాక్ళ్టిముల విషయ మన్ననో యిట్టది కాదు. భోగవివయమున 
మనన్సు నియత మైనట్లు యుద్దాదివిషయములయందు లేక ధారణావివ 
యమునందు ధనన్సు నియతముకాదు. ఒకసమయమున ధనన్సునే గ్రపాం 
పవచ్చునుు నముజీయొక సమయమున మటీయొకయాయుధమును గ్రహింప 
వచ్చును. ఇట్లు ఆధనుర్ణరవిశ్రేమణము వై కల్పిక మగుటచే (నది) యన్యప 
దార్థనంబంధమును నిపే.ధింపనేరదు. ప్ర న్తుతమనోవిశేషణమన్న నో 
నియతనుగుటచే నట్లు నిపేధించును. కావున “మనసా”  కునువికేవ 
ణము నాధరము చేసికొని చేహేం ద్రియాభానమును నిర్ణయించిన బాదరి 
సతేముకూడా నిరాకరణీయము కాదు, “మనసా” యనుళుతియు 
న్వతంత్రార్థమును చెప్పగలదియే యని నిరూవించితిమి కదా ! క్ల దీని 
నాశృయించి *ోవకధా భవతి” అనుళుతినింయాడ నప్రధానమును గావిం 
చుటకు వీలులేదు. అది నిగ్గుణవిద్యయందు. జెప్పంబడి యున్నను స్టో శ్రా 
ర్థముగ నుపయోగింపబడినది మొనను జేనియర్థమును చెప్పునది కాణేర 
దనియు నీకారణమువలన దానియర్గము నవళముగ నంగీకరింపవలసిన 
దియే యనియు ్రామినిపతనిరూపణసమయమున  నిరూపింపంబడి య 
యున్నది కదా! కావున 'రెండుళ్రతులును ప్ర భానము శే; ముఖ్యార్థమును 
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శప్పునని య్, ఇం దొర్కడాని నైనను నిరాకరించుటకు వీలు లేదు. 

కావున ఉఆాస్రదళావా విషయమునందువలె నీవిషయమునందును శుత్య 
నునారముగ "జె స్టవిధ్యము నంగీకరించి తీరవలయును. చాగ్గదశావాము 
కర్యయే కైమైనను ప్రస్తుకవిషయమునకును దానికిని సామ్యము కొంత 
వజకు అేకున్నను స్తుతిప్రామాణ్యాంగీకారవిషయచునందు మొ త్రమే 
యది ద్భపహైైంతముగ నుపన్యసింపంబడె నని తెలిసిొనవలయును. కావున 
బాదరాంయణానుతమున నాత్నేప మింత మైనను లేదు, 

ఎబి, పొం, సూ-౧౩. 

అవ తారిక? “రఘు కితో నెట్లో యీపక్షమును నిరూవీంచితిరి 

కాని యనపభివమున కిది యెటు సరిపడును? బొదరిపథ్ము నంగీకొరించి 
య 

నచో శరీ కేం ద్రియములు లేనివారు భోగము నె ట్లనుభవింతురు” అనిన 

ననుభవముూను చూపుచున్నా (డు 

౫౪౭. తన్వభావే సంధ్యవ దుపపఠెః, ౪.౪.౧౩, 

ఆతాత్సర్యమువ-ాళ్తంక నీసిద్ధాంతమువలన ననుభవమునకు భం 
గము కలుగ దనువీవయమును వివరించెదను వినుము, మనను నిదు 
రించునప్తూడు స్వప్నము కలిగెనేని యప్పుడు సర్వనుఖదుగిఖముల ననుభ 
వించుచున్నూము కడా! అప్పుడు చేవా మున్నదా? ఇంద్రియములు 
కలవా? వివయములు కలవా? 9 శ్లేవియు లేకున్నను అచ్చట భోగము 
కలుగునట్లు తరీరము లేకున్నను బ్రవ్మాలోకప్రా వునకు కేవలమనన్సువలన 
భోగములు కొలుగనచ్చును. “ఆభోగములు పరివూర్ణములు కావు, పదా 

రము లనతేద్దిము లైనను తజ్ఞానము పరమార్థ మగుటచేం దన్నిమి త్త మగు 

కొంతభోగ రము కలిగినను జొ గృ దవస్థవజికు సత్యముగా గూడ నున్నను 

పదార్థమువలనం గలుగవలసినభోగములు మాత్రము యథార్థముగా 

నుండవుకళా !” అనియెదవేమొ ఆభోగములు జాగ్ర దవస్థవజకు నిలువక 

న్నను స్వప్నావస్థయందు మాత్రము యథార్థములే కదా! కావున నిలచి 

నను నిలువకున్నను భోగము లెప్పటికిని భోగము లే ఇచ్చటగూడ “భోగ 

ములు కలుగుటకు వీలు కలదా? లేదా?” యనువివయమున మా క్రీము 

వీణారము కాని ““అభోగము యథార్థమాా? కాదా?” ఆనువిమయమున ౬ 

న్నా 

ఇ 
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గాదు కదా ! కావున నీవివమయమున నిట్టిసంళయ నుక్క_ణి లేదు, వరమా 
శ ఫీలా నాత్మభిన్నము లగునవి యన్ని యును పారమార్థికములు కావు 
చా 

అ. పొ-౪, సూ=-౧౪, 

అవతారిక: “ఇ ట్లయిన జేహము కల దని గ్రహీంచుటవలనం 
ప్రయోజనము లేదు కదా!” అనిన జెప్పుచున్నాండు 

౫౪౮. భావే జా గ్రద్వత్ . లం ౪9౧౪. 
ఆాత్చర్యము:---ల్త శే శరీరము కల దని యంగీకరించిన ప్పుడు 

(ము కుడు సంకల్పబలముచే శరీరమును నృజించినప్పుడు) జ్యాగదవస్థ 
యందలి నుఖదుగిఖానుభవమువలె ననుభవము కలుగును, బ్రదియు యు కి 
యు కమే కదా! “జేవాము లేకుండినం గూడ భోగము కలుగుచుండ 
దాని నంగీకరింపనేటికి  అనియుద వేమొ య ట్రంగీకరించుట శ్రుతి ప్రసిద్ధి 
ననుసరించియే కాని నయముగ గా దని యిదివజశే నిరూవించీ యున్నా 
ము కావున కొూదరాయణసిజడ్దాంత మే శ్ర తీస్త తేర నుభవమునకు నను 
కూల మైనది, ము కునకు నంకల్పాధీనమై చేవాముండిన నుంకును; లేకున్న 
లేకపోవును, 

or నిన వనతానాా. 

డం పదిపాధికరణము, 
విషయ నంశయములు:=పూ రాష్టధికరణమునందు “భావం జై 

మిని ర్వికల్పామననాత్ , రో 5, ౧౧౮” అనునూత్రమున “*ఉపానకులకు 
జేహేంద్రియములు కలవ్రు,” అని ఫ్రాపీంపంబడెను. తర్వాత నూత్రము 
లచే వ్యానునకు మిమతముణూడ సమ్మతమే యని తెల్పంబడెను, చానెనిం 
గూర్చి కలుగుసంశయ మోాయధికరణమున నివారింపంబడును, “ఉపవాస 
కులకు చేవాము లేకున్న స్వష్న భోగమువ తె భోగము కలుగవచ్చు నను 
టలో విరోధ మేమియు లేదు. కేవా మున్న దని యంగీకరించినను ఒక్క 
జేవా ముండినచో జాగ్రదవస్థయందువలె భోగము కలుగవచ్చు నను 
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టయు యుక్షియు క్షమే, అనేకబేవాములుగూడ నుండు ననిన జీవుం 
డన్ని టియందు నొక్కమాజే ప్ర ప వేశించి యుంకుట యెట్లు? ఒక కుకర్ 

రసు మాక్తమే భోగసాధనమై ఈ తక్కినవి దారుయంత్ర, ములవలె నిరర్థక 
ములై తనచేక మాత్రమే ప్రే రేకింపబడునవియె 'ముండవలయు నని 
తోచుచున్నది, ఇందు + నిర్ణయ మెట్లు? ఆశరీరములు దారుయంత్ర ముల 
వంటివేనా ? లేక భోగసాధనములొ | ?' ఆకు సంశయము నిరాళరింపం 

బడును 

a) 

పూర్వపశు ము, పరమేశ రునితో నభిన్నుండే మైనను జీవుడు 

అనాద్యవి ద్యావశమునం బ్రా చేశమాత్ర (లొడి తెడు) మగునంతీకికరణ 
మున నిలిచి వా, జీశనూత్రుై జ యున్నాడు. ఇట్లివాండు ఒక్కవమూాతే య 

చకశరీరములయందు ప్ర షేశించుననుటకు వీల era సంకల్పబలమునలన 

శరీరము సృభింపంబడినశ్తు మణియొక్క_జీవుడు కూడా సృజింపంబడ 
వచ్చును కదా! యనిన నాజీవుండు మొదటిజీవునకం'కు ఛిన్నుండా ! 

యభిన్నుండా ? భిన్నుంజైన ననాత్మ్య యే కావలసి వచ్చును. ఆక్క యే 

మైనను కర్షక రృభావము కలవా చేసను. అప్పుడు ఒక్క యుపానకుండే 

నర్వ జేవాములయందును ప్ర వేశించె ననుటకు వీలు లేదు కచా! ఇయ 

నభేదపతుము నాశ్రయించిన నొ నున్నయాత్త్య యొక్క_(డే యగుటచే నాత 

నికి న వేకళరీర ప్ర చేశము సంభవీంప దని యదివజశే ఇెప్పీయున్నాము ఇది 

యునుంగాక నొక్కా క్కు జీవున కుపాధిగా నుండునంతరకరణ 'మొక్కొక్కం 

టియే యగుటచే దానికిని సర్వశరీర ప్రవేశము నంభవింపదు. అది ప్రవే 

శింపకుండిన కేవలజీవుండు ప్రవేశించుట కలిగినను ప్రయోజనములేదు. ఉ 

పాధిలేకున్న జీవుడు జీవుండే చ్ కాదుకదా? ఆయంతిపకరణమునుంగూడ ట్ 

పాసకుండు సంకల్పళక్తిచే నిర్మింపవచ్చును కదా ! అనియెదవేమొ యది 

సంభవింపదు అట్లు నిర్మి ంవంబడినయంకీగిరణను ఆత్తకు నుపాధి కానే 

రదు. అనాదిసిద్ద మె భూత వం చకమువలన జనించిన యంతగేక రణము మూత్ర, 

మే యాయనక ను నుపాధియగునుగాని క్ర కొత్త్రయంతగకరణము లట్టుకా చేరవు. 

కొర్శవాసనలును ప్ర పంచభా"ంతియు ననాదు లగుటచే వాని నాశ య మ 

గుసేంతరకరణముకూడ ననాదియీ యెతీరవలయును ; జీవుండును అనాది 

నుండియు. గర్హ వాసనాదుల కనుగుణముగం జనించువో(డు కావున నౌ 

యనాద్యంతీరిరణమే వానికి నుపాధీయగుటకు తీగియుండును, క్ర _క్త్గా 
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¢ 

నృజింపం బడినయంతరికరణనున్ననో భ్రాంత్యాదులకు నా శ్రయ మగుటకు 

వీలు తేకపోవుటచే జీవునకు నుపాధీ కాందగదు, కర ర్మవాననలు కర్గాచరణ 

మునకు. బిదప గాని జనింపనివి యగుటచే గొ తగా పుట్టినయంతగిక 

రణమున నుండవు; ప్రపంచభ్రాంతియు నొక వేళ పుట్టేనప్పుడే యునయిరి 

చినను నిరూఢము కవోవుటళే జీవుని బంధింపనేరదు, కావున 'జీది చూ 

యొకవిధముగ దాని నాత్తాంతరమువ కుపాధీగా నంగీకరించినను ప్రయో 

జనము లేదు, ఉపాసకు నికరీశ కర ర్య శేపాభావమువలన రెండవయాక్త, 

శుద్దుండు కదా! ఇట్లగుటచే నుపానకునికివలె “రెండవవానికి భోగములయరి 
దభీమానము కలుగుటకు వీలు లేదు? ఆకసీ సీకముగ నాభోగముల ననుభ 

వించుటకును వీలు లేదు; కర్ష్మ శేషము లేనివాడు కూడ ఫలము ననుభ 
ఏంపవచ్చు ననిన *నక తా భ్యాగమకృతవిప్ర పృనాశదోవములు వచ్చునుకదా! 
ఆయుపానకు(డు సర్పన్వతంత్రుం డగుటచే తా సృజించునం తీరిక రణములు 

కూడ దనయం తరికరణమువంటివానినిగానే సృజింపవచ్చు ననియెద వే మొ 
యదియు సంభవింపదు, పంచభూతములు నళత్యవ్యాపకము లే యుండుటచే 

వాసనియవయవ ములను (సాత్విక భాగములను గృ ౫ హించి మనన్సును నృజిం 

పవచ్చును; భూతములును క్రల్పితములగుటదే ప వానినుండి జనించినయంళగ 
కరణము సర్వ ప్రపంచమును సళ్యముగ భావించిన భావింపవచ్చును గాని 

యా చరిం చినవినపంగాని కలుగనికర్య వాసనలు మాత్రము ఊరక జనించు 

నవి కావు కదా! కావున నెట్లును అనేక జేవాములయం దుపాసకునకు 

నొక్కమా జేభోగముకలుగును అనువతుము యు _క్టియు కము కానేరదు,” 

అం, పొ-౪, సూ-౧౫, . 

అవతారిక:---అని యాశ్నేపనంగతితో వచ్చినవపూర్వపడమును 
ఖండింపుచు న్నా (డు. 

౫౪౯. ప దిపవ దావేశ నథా హీ దరు యతి. 
నో జారి య 

అం. ౪, ౧౪ 

లెట్లు నంశయింపం బనిలేదు, దీప ముక్క._టియే యెనను బహూ 

రూపమ.ల జెందుసానుర్ణ ర ముండుటవలన నెట్లు అనేకము లగుచున్న దో 
శ అక తా ఖభ్యాగమకృరవి ఫ్ర నాళదోవ ములు, (ఆ-౨.| పా-కి, పేజీ.907 చూ.) 



ద్ర హ్మానూ త్రార్థచం ద్రిక - వ్రదీపాధికరణము. డ్ 657 

అక్లై యీాయుపాసకుండును యోగసామర్ధ కి ముండుటవలన ననేకరూప 
ముల నొందుచున్నాండు, అనేక జేహాములలోం బ్ర వేశించి యనేకస్థల 
ములయం దొక్క,_మాతే యనేశనిఫము లగుభోగముల నివా నుసార 
ముగ ననుభవించుచున్నాండం. స్వాభావిక మగశరీరమున నున్న యంతది 
కరణము మాత్ర, యే సంకల్సీంచు ననియు సృజింవంజడివళ రీరముట ఈం డోలి 
యంతఃకరణము అన్నియు దదనుగుణముగా జే హుకల్పీంచు ననియు జెలీసి 

కొనవలయును. “ఈయదుటనున్న శరీరముతో నేను స్వక్షలోళభోగము 
ననూభవింపవలయును” అని యుపాసకునకు సంకల్పము కలుణుగా జీ ఆశం 
డవకళరీరమునకు. గూడ “నేను స్వర్షలోకనుఖము ననుభవింతును.” అని 
సంకల్పము కలుగును. ఈవిధముగ 'కకాధిప్రాయము కలిగిన య నేశళరీర 
ముల నిండ్రియ నునోనహితములనుంగాం గించి యందు దాను ప్రవే 
దంచి యుపోసకుండు భోగముల వనుభవించును యోగశా స్త్రుసిద్దాంత 

మిదియే సాభరివుహాము 9? మొదలసిద్దులు బవహుజీవహాముల నా శ్ర 
యించి రనుట యి'క్లై ; శు తియు కరకాం భవతి ద్విధా తధా పంప 
ఛా నవధా” అని మోవిమయమునే చెప్పుచున్న ది. గజారుమం శృముల 
వలె నుపాసకునిచే ననేక చేవాములు సృజింపంబడునుం” అనుటయే శ్రుతికి 
నభి ప్రాయ మైనయెడల నిట్లు చెప్పదు. కొన్ని బొమ్మలను నిర్మించి యాడేంచు 
వాన్నింహార్చి “ వాండు బొమ్మల నాడించుచున్నా డు” 'తెనువ్యవవోరము 
యా త్ర మే కలుగునులాని “వాడు అనేకరూపనుల నొందుచు శ్నా డు” 
అనున్యవహోరము కలుగదు కదా! వుజియు నుపాసకులబే రెండవజీవుండు 
నృజింపంబడు ననుటయు శ్రుతికి సమ్మతము కాదు. అప్పుడు మొ రన్నట్లు 
భేదము దుర్నివార నుగుటచే ననాతో త త్వాదినర్షదోవములును వచ్చును. 
లది యంతయు గాక నప్పటికిని “దక య నేక ధాభొవమును జెందు 

చున్నాడు.” అనుటకు వీలు లేదు కదా! కావున పై నవర్ణి ంచినవిధ ను 

ఊమూగసామర్ల ర్భ మునే సొక్క్ళండే యచేకవిధముల నొందు ననుటయే శుతి 
కింహాడ నభిప్రాయము. జీవుడు ఉపాధినతమున నొక్క జేవాముచే యోథి 

మూానించుచున్న ను సర్వవాష్ట్రిపకుం డగుటచే నెన్ని జీనాములయం'ై న 
నొక్కుమూా జే వ్యాసింపవచ్చును. బవాలోకప్రా వుడు చాచాపుగా నవి 

దస్టను విడచినవాం డగుటచే నీశ్వేరునివలె తనయ పతివాతళ కిని చూప 
నలం డనుటలో సవాద మేమియు లేదు. ఈకారణమువలననే యాతనిక్లి 

20! 



(03 బ్రవ్శనూత్రృములు, అ-రో, పార నూ-౧౬. 

ననాదిసిద్ద మగునంతరికరణ మునకు మా త్రమే వళకుండై యుండవలయు నను 
నిర్బంధము లేకు, కా” త్రయంకరకరణము 3 సృజించి వానిశోం హి 

య థేచ్చముగ నంచరింపవచ్చును. “ఆక తయంతడకరణ ములు ఆప్పుడే , 
సృజింవయబడినపీ యగుటచే వానియందు గర్భ్శవాసన లుండుటకు వీలు తే 
దని చెన్పీలతిని కదా! యనీయదవేమొ యది యొకదోవుయు కాదు. స్త 
తంత్రు: జైనపిదప భోగముల ననుభవింపవలయు ననిన నవ్చూడు సంకల్ప 
మొక్కటియీ కాని కర్శవాసన లక్కజ లేదు కబా ! కావున నిర్వివాద 
ముగ నుపాసకుండు యోగసామిస్థ స్థ్రమువలన ననేకశరీరములం గల్వించి 
యందు ప్రవేశించి యనేకలోకములయం దొక్కనూతే భోగముల నను 

భవింపవచ్చును. ఇ్రదియంతయును గాక ోశరీరములులేకున్న ననేకధాభా 
వము సంభవించదు.” అని పూ ర్వాధికరణమున (ఈ, ఈ ౧౧) నిరూపిం 
పంబడి యున్నది. చేవామనంగా భోగసాధనమే కాని రెండవదిశాదు. ఇచ్చ 
ట భోగసాధనత్వ మనంగా భోగమున కాధార మగుటయీ (అనలా : 
"జేనియందు నిలచి యాత్ర నుఖదుగఖముల ననుభవించువాం డగునో యట్టి 
ద్రై యుండుట యే యని తెలిసికొనవలయును. ఇ ట్లగుటచే చేవానులు 
దారుయం త్రములవంటివి కానేరవు, వానినింాడ కొకచేతనుండు వ్రేశే 
పీంచుచున్నను ఆచేశను(డు వానియందు నిలచి భోగముల ననుభవింపక 
పోవుటచే నవి జేనాములు కాశేరవ్ర కదా! కావున ననేక ధాభావము 
శేవల'బేహానుసారి యగుటచేకం గూడ వె సిద్ధాంతమే నిర్లీ 3 మగుచున్న ది, 

అర్ర, పొటీ, నూ-౧౬, 

అవతారిక: “బది యెట్లు? ము కునకు నై శ్వోర్యము నంగీకరింపు 
చున్నారు. “త తేన కం విజానీయాత్, న తు త ద్వితీయ మ_స్టీ త్ర 
తోజన్య ది్టభ క్షం య ద్విజానీయాత్'.... సలిల వకో ద పాడై ప్ర 
తో భవతి “అంతయు నాత్త్యయే మైయుండ నెవ్వండు బేనీని దేనితో 
డెలీసికొనును. తనకంకె వేజుగ విభాగించి యెజుంగుటకు ఇెండవవదా 
ర్థము లేదు, .,జలమునందు జై వంబడినజలమువలె చూచువాడు (జీవుడు) 
పర మేళ్వరునితో నొక్క_డే యగును.” అనుమొదలగుళితులు ము కి 
యందు విశేవజ్ఞానమా లే దనియే చెప్పుచున్నవి కదా! ” అనిన నమాధాొ 
నము జెప్పుచున్నా (డు, 
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6౫౦ సా స్వాప్యయసం పత్తోగు రన్యత రా పేక్ష మావి 

ప్ర్యూతీం ః రర అ 5, రా౬ 

తాత్త్సృర్యము: “స్వ మవీతో భవతి” అనుళుితి ననుసరించి 
చూచిన సాషప్య కు మునంగా సుష ప్ప  స్టివస్ట్ 6 ట్రై హా కరావ స న హావే కై 

త్రి అను మొుడలగుకుతి ననుసరించి చూచిన నంప త్తి యనా శె కై వలి 
మని తేలుయన్నది* ఈరెంటిలో జేదియో యొకదాని ననుసరించి మూ 
త్ర మే తశుతులు విశేవవిజ్ఞానాభావమును జోధించుచున్నవి, కోన్ని 

చోట్ల నుము_ప్తష్టవస్థ ను ్లశించియు నుజీకొన్ని చోట్ల సాయోన్సు క్తి 
నుజ్రేశించి యు యీవిషయ నును చెప్పబడి యున్న ని. ఆయాశూోతు 

న విమర్శించిన ప్రకరణానుసారముగ నీయర్ధమే తేలును. ఇశ నీమై 
శ్వర్యమన్ననో కర్త చెరిపాకమువలనః గలుగుసీచ్లాదులవలె విద్యాపరిపా 
కమువలనం గలుగునది యగుటచే నొట్లు వర్షింపంబడె నని తెలిసికొనవల 
యును. పునరావృత్తి లేదు కావునను "'దతురు నృఖునితో (గూడ సామాను 

కీ కలుగును కావునను అట్టియెశ్వర్య వంతులను గూర్చి ముకు. లను 

వ్యవహారము ప్రవ ర్హించుచున్నది యని తెలిసికొనవలయున్యు కావున నీ 
యధికరణజమున జేయ బడినసిద్ధాంతము దోమయు క్ర మెనది కాదు, 

పనన రగా నినన 

౭, జగ ద్వా వివా రాధిక రణము, 

ఏవయ సంశయములు:---*“ఉపాసకులకుం గలయొళస్టిర్భము పరి 
పూర్ణ మైనదియా ? లేక నల్పమైనదియా?” యనువిషయ మీాశుధికరణ 

మున విజారింపంబడును, “ఈశగ్గరునివలె నీతండును నృష్ల్యా దులను జేయు 

జీవో ?)” యనుసంశయము నివారింపఃబడును. 

వూరప్పపత సంగతులు? “ఉపాసకులు గూడ జీవ్రనినలె సర్వ 

న్వతంత్రులే కావలయు నని తోచుచున్నది. “ఆప్నోతి స్వా రాజ్ఞం ....న ర్వే 

జస "క్ వా బలి మావహొంగి.., కేపాొం సర్వేషు లోకేవ్యు కామచారో 

భవతి” “ఈయుపానకుండు స్వారాజ్యుమును పొందును, జేవత లందజును 
వానికి వూజల నొనంగుదురు. ఆయుపాసకులకు సర్వలోకములయందును 

బ్బ 



6 ర ద్ర వానూత్రహులు, ఆ-రీ, పార, నూ=గారి, 

న్వేచ్య్భానంచారము దొరకును.” అను మొడ లగుశ్రుతు లుపాసకునకు నిరం 

కులే క ర్చేర్యము కల దనియే చెప్పుచున్నవి. “కోరు నుపాసీంచి కదా 

యలాయుపాసకుండు సామర్థ స్ట్రము సంపాదించుకొనియను. ఇట్టైవాండు పఠ * 

మేశరునితో సమానుం డగుట మెట్లు? అనియెదవేమెం యానంశయ 
మక్కట లేదుం సామర్ల ధ్థ స్ట్రము కొలుగునంశీనణికే పరమేళ్వ రాను గ X వాము 

శావలయును గాని కలిగినపిదవ దానితో గార్యముల సాధించునప్పుడు 
సిత. బది యేమి? ఘటము సిద్దమగునంత వణికు ను త్రిక చక్రను 

మొదలగు వానిసాహాయ్యాము కావలయునుంగాని సిద్దమైనవీదప జలాదు 

లను కొని తెచ్చుటకు వాని సహాయ మేల? *ల్ప ట్లయినను ఒకని నా శ్ 

యిఠిచీ శక్తి సంపాదించుకొనిన నాశ్సితునిళ క్తి (అట్లు నంపాదించుకొని 

సవాసిళ_క్రి అ. కశ యభాతునిక క్లికంకు (ఆళి నొసంగిన వానికి ౦కు) 

దక్కువమై యుండవలయు ననుట నియమము కదా! అనియెదవేము 

యదియు సరి కాదు. గురులిష్యులవిషయములో నీవివయము విళద 

మగుచున్నది. శిష్యుంయ మొట్టమొదట గురువునొద్దనుండియే విద్య నా 

రించినను ఆగురువుకంకు నధికుండు సూడ నగుచున్నాండు కదా! ఇక్షు 

రాజాను వామువలన రాజ్యము సంపాదించినసావుంతులు కూడ నారా 

జత" సమానుండుగను అధికుండుగను. గూడ నుండుటయు తుదకు నాలా 

జును జయించుటయుంగూడ గలదు కచా! కావున నుపాసకులు పరమేశ ర 
తులుక్టలు కావచ్చు ననుటలో సంశయను శేదు. అధికు లగుటకు వీలు 

శేకున్నను సములు కావచ్చు ననుటలొో సంశయము లేదు కడా! కావున 

వూ ర్వాధికరణమునం జేసినసిబ్ఞూంతము ననుసరించియే యిచ్చటః గూడ 

నుపాసకులకు సిరంకుళొధికార నుంగీశకరింపవలయును, వారు పరమేశ 
రుసివకనే ప్రపంచసృష్ట్యైాదులను: గూడం గావింతు రని యంగీశరింప 

లు=9. పొ-౪, సూ-౧౭. 

అవతారిక అస్ యిట్లు దృష్టాంతసంగతిచే వచ్చినపూర్వ పష 

మును ఖండింపుచున్నాండుం 
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స్ట్ & శ . జ sa అష రావి 3 ౫౧ జగ ద్వ్యాపారవర్థం ప్రకరణ దసంనిహి 

తత్వాచ్చ, ౪, ౪, ౧౭ 

తాత్పర్యము. ఈయు పొాసకులు ఐశ్యరష్ట్రవంతులే ౩ యెనను వ్రవం 

చసృష్ట్యాదుల గావింపనేరకు. భోగవిషయమునందు మాత్ర మే వీరికి స 

తంతే శ్రీ సము కలదు గాని శేక్కి_న వానియందు లేను, నృష్టియనణగాం గవ 

ల కారణముగా నున్న పదార్థముచేత నే నేయగునా? లేక నొకదానివలన జనించి 
మతీయుక దానికి గారణ మగుచు గూడ నున్న పడారముచేత నగునా? 
ఇందు శెండవపకు మెట్టును నిలువదు. అపత.మున ను ద్వేశింపంఖడినవ న్వు 

వునకుం గూడ నొక్కమూలకారణ ముండవలయును కడా! అ ట్రయిన 

నదియే సర్వ వ్రపంచమునకును గారణ మగుట నంభవించుచుండ నుతి 
యుక పదార్థము చానసినుండీయే నంభవించినదానిని ల్ పహీంంప నేటికి? అట్టి 

వమమూలకార గాము పర మేళస్టరుండే యనుట ట నెర్వివాచాసకము, మజీయు 

నాయనకు నిట్టిసామర్థ స్ట ముండుట సీద్దాంతమయ్యే యున్నది. ఉపాసకుల 
కన్ననో యది కల్పింపంబడవలసినదియే కదా! వారు ఐశస్టర్యమును జెంది 
రనుకొరణమువలన మాత్ర మే కడా యాసానుర్త ర్భ ష్టము కల్పింపంబడనల 

యును, ఈకారణమువలన పర మేళ్వ్వరుసకు. గలోపామర రసము నిత్యము; 

“రికి. గలడి విద్యా ప, భావాదులవలన వచ్చినది యగుటచేనాగంతుకము. 

ఆగ ంతుకమునకం"ు 1 నిత్యమైనది ముఖ్యమగుననుటలో సంళయము లేదు 

గదా! ఇట్లు రు క్రులవేం జూచిన జగడ్సృృప్రి.సానుక్థ కను పరమేశ రునకు 

తప్ప వజీయెంక గానికి నుండునట్లు తోంచుట్ లేదు. “కతియందున అట్లు 

వినజడుటలేదు. అచ్చట “స "జీవ సో మ్యేద మృగ ఆసీత్” అని నృషి, 
ప్రకరణములయందు వర మేళస్టరుండే యుప క్రమిరవంబడి జము స్నా (డు. 

ముటియు నాయునను వెనకి తెలిసికొనుటవలసాగాని యారఘుపాసకులకు 

నె నై శ్వర్యము. గలుగ దని చెప్పంయబడి యయుండుటచే నాసృష్టిన మయ మున 

పీరు ఆయనతోం/హాడ నున్నారని మొనను చెప్పుటకు వీలు లేదుః ఇ ట్లుండ 
వీరికి సృష్ట్యాదిసామర్థ $ మెట్లు కలుగును ? మతీయు ఏగే స్టోకం శ్రు,లై లె 
వీరికే యట్టిసామర్థ మున్న ది యనినచో వీ రందజును సమానులేయగు 
టే నొకడు స సృష్టింపందలంచినప్పూడు మణరయొక్క_డు -సంవారితిప 
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దలంపవచ్చును. ఇది విరుద్దముక దా ! సమానబలముకలవా రొకరి నొక 

రనువ_ద్రింతు రనుటయు నియమము కాదు. అట్టినియ ముమును సాధింప 

బోయిన నట్టివారి కందజుకును నియామకు. డొక కః డుండవలసివచ్చును. , 

ఒక నియాజ్ఞ కు లోయబడినజే కదా యందటు నొక్క నియమమునకు లోంబడి 

యుండుట ఇట్లుచెప్పీన నాయాజ్ఞాపించువాండు పరమేళ్వరుండే యగుటచే. 
సృష్టార డిసామర్థ కి మాయనకే 'యుండనలసివచ్చును. సర్ఫనియమములల " 
బరిపాలించువాో డాయన యొక్క(డే కడా ! కావున నిర్వివాద 

ముగ నుపాసకులకు సృష్ట్యాదిసామర్థ కములు లే వనియే యంగీకరింప 
వలయును. 

ధూం, సూల న 'సరా-౧౮ా 

అవతారిక: “ఇ ట్లయిన ఆప్నోతి స్వారాజ్యం” అని యుపాసకు 
నకు నిరర్లళసామర్థ కము కల దని చెప శ్రుతి యేమికావలయును.” అనిన 
నవమూధానము చెప్పు చున్నాడు, 

ఏర ఏ ౨4 ప్రత్యత్షపదేశా దితి చే న్నా ధికారిక 

మండలస్థోకేః, ౪ ౪9, ౧౮ 

తాత్సర్యము:---ఈస్వా రాజ్యక్టుతి యుపాసకులకు నిరంకు శై శ్వ 
రము కల దని. చెప్పునది కాదు. సామాన్యముగ నణిమాదిరూప మగు 
నై శరము మాత్రమే కల దని చెప్పును. ఉపాసక ప్రాహ్లము లగు 
నూర్యాదిమండలములలో పర మేశ్వరునకు లో,బడియే యీాయుపాసకు 
లుందురని చెప్పును. “ఆప్నోతి మనసస్పతింం *సర్వమనన్పులకు నథీళ్ళు 

రుం డగువానిని పొందును” అనువాళ్థమువే. చై _త్తిీరీయక్రుతి యీవివ 
'యమును స్పష్టము చేయుచున్నది, ఒకనికి లోంబడి యున్న వానికి పరి 

పూరైళర్యము కలుగు ననుట విరుద్ధము కదా! కావున నుపానకులకు( 

బరివూైక స్వరము కల దనుట శ్రుతః దాత్సర్యభూతార్థము కాదు. పర 

మేళ్పరుని వెనుక నంతటివారు లేకవోవుటచే శ్రుతి వారిని సా్టరాజ్య వంతు 
'లుగ న్తుతించినది. *వీండు ప్రభువు” అనిన “పడు భూలోకమునకు ప్రభు 
వ్రు” అసిమాత్ర మే యర్థనుగునుకాని “త్రిలోకములకును ప ప్రభువగుపరమే 
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శ్వరుఃడు”అని యర్థము కాదుకదా! ఇళ్లు యుపాసకులనుః గూర్చి చెవి 
నస్వా రాజ్యశ్రుతి గూడ జీవమూ త్రవరముగా (“వీడు ఇతరజీవులకంకు 

- స్వతంక్రుండు” అనిమా శ్రమే చెవ్పోనదిగా) సమన్గయింప(బడవలయును. 

ఉపాసకోలు'హాడ జీవులే + యగుటచే సిట్టియర్థ మే యు క్రియు క మగును 

౨న్వరు వసాపింపబడుడురో వారిని నింహార్బి యే విశేషము. గ్రహింపలడ 

వలయునాగాసి పృస్తాకింపబడసి వానినిగూాడ  నచ్చటకు చచ్చికొనుటు 

యయు _క్రముం మనుష్యులను వృ వ సాపించి రాజళ బ్లము పయోగింపంబడీన 

ప్రూడు చానికి మృగ రా జని యర్థము చెప్పుటకు వీలుకలదా? కావున సాగ 
రాజ్యిశ్రుతి నిరంకుశై శ గరమునీ బోధిం చునది కాదు, 

అ, పొ-౪. సూ-౧౯. 

ఆవ కారిక 3=== ఈనిషయ మును నిశ్రారణచేయుటకైై వుజీయొక హే 

తువును జూపుచున్నాందు, 

ర ఏ6 వికారావరి చతథా హె స్థితి మాహా, 

= ట్రం ౧౯. 

తాత్సర్య ము: నుజీయొకి విశేషము నూర్యమండలాదులయం 

'జున్న పర మేశళగ్గిరునకు సవికారరూప మొక్కటియు నిర్వికారరూ'వ మొక్క. 
ీకిరయు క్రుతిచేం జప్పంబడీయున్న ది. “ఏతావా నశ మహినూ అతో జ్యా 

రాం కౌ వరువుః పా దోఒన్య సర్వాభూకాని తపా ద్ స్యామ్ళాతం 

దివి” *ఈవికారజూత మంతయు నాపర మేశ్వరునియొక్క విసారము. ఆయ 
ననూ త్ మోవికారమునకంకు నావల (నిర్వికారుండె ) కూడ నున్నాడు, 

ఈనరగ్టిఘాతములును ఆయన కొకపాదము, అమృతకరూవ మగుము కి 

యందు తక్కినమూండుపాదములు నున్నవి” అనుమొదలగు వాక్యము E 

విషయమున బృమాణములు. ఆయుపాసకుండన్ననో సగుణరూపము ను 

పాసించిన వాందసుటచే 'జావిని మాత్ర మే చెందునుగాసని నిరుణయాపమును 

జెండ దనుట శ్రుత్యర్థవిమర్శచే విస్పష్ట మ మగుచున్నడి. ఇట్లు "పరమేశ్వరునకు 

"ఆండురూపను లున్నోను ఉపాసవానుగుణముగ నుపాసకు: డొక్ళరూవ 

మునే చెందుటను బట్టి చూచిన నాయనగుణములలో ౮హాడం గొన్ని (టిని 

మూ త్ర మే యాకతండు జెందుననుట సిద్ధాంత మగుచున్నది. అచ్చట నుపా 



G64 బవ్వానూ శ్ర ములు ఆ-ర, పా-రి నూ-_౨౧. 

నవానుగుణముగ స్వరూవప్రా ప్రి. గలిగిన శ్లు యిచ్చట గూడ నుపాసనా 
నుగుణముగ గుణప్రా ప్తి కలుగు ననుటలో నంళయ మేమి ? “చేను సత్య 
కాయుండను నత్వసంకల్పుండను జరావోరణములు లేసినాఃడను” అని ఆకు 
యుపాసకు(డు భౌవించునుగాని “నేను సృష్టీకర్తను నంహోరక_ర్హనుఅని 
ఛావింప:డః. అట్టికుతి లేవు కదా! కావున నీద్దిరూపళుతినిం బట్టిదూచి. 
వను పై సిదాంకమే తేలుచున్న్య ది, నిర్లుకో పానకులు శేవలవర మేళస్తరులే. 
యగుటచే వారినింహాక్సి యాీావీవావమే లేటు కడా! 

ఆ. ళ పాొ-బ్ర, సూ-౨౦. 

అవతారిక ==ఐట్లు పర మేశ్యరునకు రాపద్యయము కల దని 
చెప్పీ చానివలన నుపాసకుల సామార్థ స్రీ పరిమొణమును నిర్ణయించి యారూ 
పద్వయమునే మజుల ప్రమాణాంతరముచే నిరూవించుచున్నా రు. 

%%౪, ధర్భయత శైవం ప్ర త్వకనుమా నే. 

5, ౪ ౨౦ 

ల్ 

తాత్సర్వము:-=మజియుం బరమేశ క్రిరునకు రూపదరియము కొల 
దను విషయమునుం గూర్చి శ్ఫుతిస్తృతులుల గూడం జెప్పుచున్నవిః 
“న తత్ర నూరోఫ్ట భాతి న చంద్ర తారకం నేమా విద్యుతో భాంతి ఈ 
తోజయముగ్ని 8,...న త్ర ద్భాసయ తే సూర్యో న శశాంకో న పావకః” 
అనువాక్ళములయందు సర్వ కేజన్సులకంకు నపిక మగు తేజన్సు కఆ 
దనుట స్పష్ట మగుచున్నది కదా! కావున నీశ్ళోరునకు రెండుభూపములు 
కల వనుట నిస్పంళయ మగువివమయము, 

24% భాగమా త్ర నామ్యలింగా చ్చ 

అః బ్ర, ౨౧ 

తాత్ప్సరస్థము:-= ముజీయు నుపానకులకు నిరంకుశె శ్వోరము శే 
దనుటకు మజ్యొకగుజుతు కూడ గలదు, శ్రతులయందు వారికీ నుపా 
స్య జేవకతో భోగమునందు మాత్రమే సామ్యము చెప్పబడి యున్నది 
కాని సర్వవిమయములయందును కాదు, త మా బ+వో టై ఖల 
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మాయం బే లో కో౭._సా” * ట్ర వాలోకమునకుం బోయిన యుపాసకులనుం 
జూచి చతురు ర్యుఖుం డిట్లు చెప్పెను. ఓీయుపాసకులా రా! యిచ్చట నమృత 
రూపము లగిజలములి స్తే నుపయోగించుచున్నాన్ను. మీోాకును ఈలోక 

మిక యనుభవయోగ్య మగుచున్నది,” అను మొదలగువాక్ళి ములశో 
నీవిషయము స్పష్ట మగుచున్నది. కావున సీకారంణమువలనంహాడ 

. నూపానకులకు సృష్ట్యాకిసానుర్థ స్ట్ ముండ నక్కల లేకు 

అ=౮ం, పా-8౪. సరా, 

అవతారికవి---*ల్ప ట్లబినచో వీరలయునికి సాతికయ మగును. 
(అనంగా కొజింతకలది యగును. ) ఇట్ల టయినచో నాకొొట(త తీకుటకై_ హప్రున 

రావ త్తి కటుగవలసి వచ్చునేమో”. యనిన నట్లు రాదని నూత్రకా 

కండు చొెవూచున్నా డు, 

౫4౬, అ నానృత్తిః క్రోబ్లా దనావృ త్తి సః శబ్దాత్ , 

దం అ ౨౫౨ * 

తాత్పర్యము:---నాడీరళ్ళిమూక్షము ననుసరించి యగ్నా ది చేవ 
తలచేం గొనిపోవబడుచు వారినారిలోకములగుండా నుపానకుండు బ్ర హ్లూ 
లోకమును ెందుదు రని యిదివజ శే నిర్ణయించి యున్నాము కడా! ఆ బ్ర 
హ్మలోకము భూలోకమునుండి మూడవది యనియు నచ్చట అరము 

నియము అను పేర్తుగల సముద్రృతుల్యుము లగు రెం డవ్బుతనరన్స్పులు కల 

వనియు అన్నమయ మై మనన్సునకు నానంవమును కలిగించు నై రమ్మదీయ 

మును మణతియుకసరన్సుహాడ కల దని సోమసవన మను వేరుతో న సమ్భుకవర్ది 

యగనొకయకశ ్టక్రవృశుము నందు. గల దనియు హిరణ్యగర్భునకు నివా 

సస్థాన మగు నువర్ల ముయనుందిరముతో 6 గూడి మిగుల మనోహర మెం 

యవరాజిత యనుసొకపట్టణముకూడ నందు కల దనియు మజియు ననేక 

వఏవిధములుగ నచ్చటిభోగ్యములను( గూర్చి శొన్రుము చెప్పుచున్నది. ఇట్టి 

యా బ్ర వాలోకమునకు 'జేరనయుపాసకుండు చం ద్రలోకాదులకుం బోయి 

నవాఠిసలే మజులి రాండు. వారియెకస్టర్ణ వంతము  కలదియే యెనను భోగా 

వసానమున వారికి ము క్రియే కాని పునరావృ త్తీలేదు. “త యోర్ట ఏమా 

య న్ననుతక్వ మేతి, . లేపాం న పునరావృత్తి త్తి, ఏకేన ప్రతివద్యమానా 
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666 బ్రవ్యానూత్ర, ములు, అ-ర. పొ-రి నూ-౨౩.౨. 

బ్రమం మానవ మావ రం నౌవ ర్రంతే, బవాలోక మభినంపద్య లే, 

న చ పున వాన ర్త తే” అను మొదలగు వాక్యము  లీనిమయమునం బ్రమా 
ములు. “కా ర్యాత్యయే తదధ్ధ వే, ణ స బోతే, పరం ర-కి- ౧౦ అను 
నధికరణమున నయు క్రికముగాళసాడ నీనిషయము నీరూవింపంబడెను, 
కావున వీరిళైళ్వర్యమునకు నంత మున్నను వీరికిమూ త్రము పునరావృత్తి 
లేదు. నిర్హుణవిద(|్యోషానకులను గూర్చి విచారణ్లీయాంశ్ః ను- కొంచెమైనను, - 
లే దనుట నిర్వివాదము:. వారు సభా వసిద్దంబును ముక్తిగూపంబు నగునిర్లుణ 

బ్రహ్మమును మాత్ర మేకదా యాుపాసించిరి. నగుణవిద్యో్యో పానకులకుం గూడ 
జ్ఞానమువలన నా ్రహముతో నేశీధవించుటవలననే యనావృ త్తి కలుగు 
చున్నది యనిన నిశ వారిని(హార్చి వేజుగాం జెప్పనేల? కావున వారికిం 
బంనరావృ త్తి లేదనుట స్వాయనుగనే సిద్దించినది, నూ శ్ర మును రెండుమా 
అులు చెప్పుట శాస్ర్రృనమౌ ప్లిని నూచించుట కని తెలిసికొనవల యాను, 

ఈయభధ్యాయమున మొట్టమొదట మూండధికరణములలో నుపా 

సనలకు నంబంధించినవిచార ము జరుపంబ డెను. తరువాత పథమపాదాం 

శతమువజుకు నిర్లుణ బ్రహ్మావే తకు గలుగుజీవన్హు క్రీయు ద్వితీయ పాదమున 
జీవుడు శరీరమునుండి ని నిర్చనించువిధంబును 'బ్రవ్ననాడీశ్రా వీ వీవజకు సగు 

ణోపాసకునకును అజ్ఞానికీన గతి యుక్కటియీ యనుటయు నిర్లుణ బ్రహ్మా 
వేత్తకు గతియే లే దనుటయు. దృతీయ పాదమున నగుణోపాసకునీ 
మొర్షంబును బ్రహ్మలోక ప్రా ప్రియు క్రమము క్రియు వీనియధికారులును 
చతుర్ధ పాదమున బూర్వార్థమున నిర్షుణము_క్రినిార్చియు ను త్తరార్డ | థి య్ ౧ అతి అవీ ర 

మున సగుణము _క్రినింహార్చియు వినరింపంబడెనుం 

టహ్లానూ త్రార్థచం ద్రి, కయందు చతు ర్థాధ్యాయమునం 

జ త్ ర పాద ముం 

బృ వ్యానూ త్రములు నమా _ప్పము. 



ర C NE (1 (/ 
్టే ' 

¢ = చ 

చిదానందఘనం చేవం జగజ్జన్తాది కారణం, 

అద్వితీయ మనాద్యంతం నమామి సరమేశ్వరమ్. 

శా, న్ర్రస్టయాపము ఈ బ హనూ త్రేములకు ను త్తరమివమూాంస 
యని వేరు. ఇదియు బూర్వమిమాంసాశాస్ర్రమువలే వేదవాక్య్టముల 
విమర్శించుటక్రై యేర్చడినదియె, పూర్వమిమూంస కర్త కాండయందలిపా 
కష్టముల యర్థమును వినుర్శించిన నిది జ్ఞునకాండమునందలి వాక్యముల 

యర్థమును వీమర్శించును. నడుమనడువు మతఖండనములు యు క్రి 

వాదములు మొడలగునవి యున్నను అవి వేదతాత్ప్సర్యమును నిరూపిం 
చుటక్రై స్థిరము జేయుటక్రై యనువాదరూపముగ  నుపయోగింపంబడినవి 
యెశకాని స్వతంత్రములు కావు. * వేదాంతమునకు సరమ తాత్పర్యభూత 

మగుజీవ బ్ర హైక్ళ్టము నే యీప్రత్యతేము తెలువుచున్నది. దానినే యీ 
యనుమానము బోధింపుచున్న ది” అని చెప్పుటకుమూ త్రీ మే యందలి ప్రత్య 
యౌ ద్యువన్యానము యుపయొోగింపం బడినది కాని తర్శ శాస్త్రాదులయందు 
వలె స్వతంత్రముగం గాదు, వానిమతములయం౦దు మొట్టమొదట యు క్రిచే 
నభినుతార్థము నిర్దయింవంబడినవీదప దానికి నను వాదరూపముగ శతి 

నుదవారింవ(బడుచుండును కదా!మటీయు “వేద తాళ్సర్యభూత మగుజీవ బ్ర 

మైైక్యసిద్ధాంతము నంగీకరింపకుండిన నిశము_క్లిమార్ల మేదియు దొరకదు” 
అనువివయమును నిరూసించుటకై మాత్రమే మతఖండనము నువయో 
గపడునుగాసి వారిని నిందడించుటకై కా దు,“జీవ బో క్వ మె శుతినూత్రా 

దులకు యింతీయేల వేదబావ్యాగనముములతో గూడ సర్వ'ళొ,న్ర్రములకు 

దాక్సర్యజాకార్గము, ప్ర క్యేకముగ విరుద్ధాంశములును జెప్పినను నర్వ 
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CA స్త్రములును యీాసిద్ధాంతమునె పరమతాత్చ్సర్యముగ నుంచుకొనీ 

వవర్తించుచున్నవి. అన్నియాగమములును ప్రత్యతృముం గాకున్నను 
పరంపరగా ముక్తిని కలిగించునవియో యనువినయములు వ్యాసతాత్సర్య , 
నిర్ల యోంవన్యాన్యయునంచ సనీమర్శముగ నిరూవీంపంబడి యున్న వి, 

శువనృ త్తియు నుప బేశనంగృ్యవాంబులును: ఇ్రట్లు జీవ . 

ద పకన  నర్వసిద్దాంతసార వై: మెననో ఛద్ మనునది సంప్రూర్టముగ నస. " 
శ్రస్టమె మ యనను ఆనోడ్యవిద్యావళ మున నేకరూపుసియంచె భేదము కాన 

వచ్చు చున్న దనియు అదియె లోకసిద్ధమగుటబే దాని నాశ్రయించియె నర్వ 
శా న్రములును ప్రవర్తించుచున్నవి యనియు శా స్తాన తొరికయందు సవి 

మర్శముగ నిరూపించి యున్నాము కదా! కావున నన్ని శా న్ర్ర్యములవలెనె 

యీశా(స్ర్రృముకూడ నట్టికల్పిత ఫదము నాక్రయించియె ప్రవర్తించుచు 

న్నది. జీవ బ్ర వాన్వరూపములః బ బ్ర త్యేకముగ నిరూపించి పిదప 
యు కులతో నై కష్టమును బోధింవుచున్న ది. లోకమున ననాదినీద్దమె 
యీభేదమే వచ్చుచుండుటచేత పురుములచి త్ర మూనంస్కారముచే నింప 

బడి యున్నది కదా! శిష్యుల నుద్దరింపం దలంచినప్రూడు వారున్న స్థితి నే 

ముట్ట మొదట నవలంటించి బోధీంపవలయు నని పలుమూజు విన్న 

వించుకొనియున్నాము కదా! కావున సాధనచతువ్షయనంప త్తి కలిగి 

మోశఠుమును మాత్రమే కోరుచున్న జీవునింగార్చి యాతనికిని బృహ్మమున, 
కును గలన్వభావి కాళేదము న్శాన్హ్రము బోధింపుచున్నది, అందును 
ముముమేవులచి త్తపరిపాశము నవేవ్నీంచి వరమేశరునియందు సగుణ 
నిర్ణుణభదమును కల్పించి యుపాసనలం జెప్పూచున్నది. నిర్దుణోపాసన యని 

నను శ వణమనననిదిధ్యాసనము లనిన నొర్కటియే కావున నదియే సామే 
న్ము_క్రిదాయకము రెండవది మనశ్ఫ్ళుద్ధికరము, వారికిని క్రమము కీ 

కలుగు ననియే సిద్ధాంతము కడా! 

సమన్వయాధా్రయసంగృహము:---”* ప్రపంచము జీవజడభేదము 
లతో శెండువిధనులుగా నున్నది యనుట వత్యతము. అందు జీను 

చేతను డగుటచే నొాతండు శుద్దవై తన్యస్వరూపు డగుపర మేశ (రునికంకె 

భిన్ను €డనుట సంభవీంపదు, పదార్థములు సమానస్వభావము కలవి యని 
నిర్మయింపంబడినపిదప వానిలో భేదము కల దనుట యెట్లు యు క్రమగును? 
ఆభేదమును సాధించుటకు హేతువు లేమి యుండును? గుణము లనీన నవి 
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యుపాధికి సంబంధించినవిగం గూడ నుండవచ్చును కదా ! మతీయు చేత 
నులు దృతుయగుటచే వాసికి దృశ స్టిము లై నగుణములలోో సంజంధ 

ముండు ననుటయు సంభవింపదు కదా! కావున జీవుండు పరమేశ్వరుని 

యంళ మేం ఆకాశ మొకటయ్యు ఘటాదులయందు పృవేళించీ ఫఘటాళకా 

శఇఆాదినావుములతో వ్యవవారింపంబడు చున్న ట్లు, జల ముక్క_టయ్య వివి 

,ధాకారములు గల నదితటాకాదులలో నున్న ష్పుడు ఆయారూవనులతో 

వ్యవహారింపంబడుచున్నట్లు, అపర మేశ్వరుండును బుద్ద్య పాధియందు ప్రవే 

నించినప్పుడు దానిగుణములతో సంబంధించినట్లు తలంపంబడీ జీవళ జబ్బ 

ముతో వన్టవహరింపంబడుచున్నాండు; జేవాధర్మ్మ ములతో సంబంధించినట్లు 

తలంపంబడి పశుమృగాదినామములతో వ్యువహారింపంబడుచున్నాండుం 

ఇంక జడ పృపంచమునుంార్చి విచారించిన నది బొత్తుగనే లేదు. అవిడు 

వలన తాటియం దారోపింపంబడినసర్పమువలె నావరమేకనగ్టరునియం దారో 

పింపంబడుచున్నది, కావున దీనికి నవిద్యయే యుపాదానకారణము= చేత 

నుం డగుటచే పర మేళస్టరుండు నిమి తీకారణము, మజేయు నాయనయంే 

యి ప్రవంచము కల్పింపంబడెను కావున నాయనయే వీవకోపాదానకార 

ఆము. ఇ ట్లగుటశ్మేనీజడ ప్రపంచమునకు: గూడ వా _స్తవస్థితిలో పర మేశ్వ 

రునికంకు భిన్న మగురూపమే లేదు. త్రాటియం దారో వించ.బడిన సర్ప 

మునకు పరమా-ర్థస్థితిలో నాత్రటికంటు భిన్న మగురూపము లేనట్లు 

యీ్రపంచమునకుంగూడ _పరమేశ్వరునియం చారోపింపండినదియే 

యగుట జే నంతకం'కు భిన్న మగురూపము లేదు కావున జీవజడాత క 

మగుసర్వ ట్ర పంచంబును శీవలపర మేళశ్వరుందే. అజ్ఞానబల మువలన నిది 

యున్నట్లు తోచుచున్నదియే కాని వా _స్తవస్థితిలో _ నెప్పుడును లేదు 

కావున జీవబహ్మా లభిన్ను లే, ము_క్రి జీవునకు స్వతిస్సిద్ద మే. అజ్ఞాన మువలన 

లేనట్లు మాత్ర, మే ఛా వింపంబడుచున్న ది, కొవున జ్ఞానముకలిగిన యు _కరతు 

ణమునచే ము క్తి దొరకును” అనునది యిందలి యుపటేశ క్రమముం 

అవిరోధా ధా్ట్రయసం గ్రవాము:--ఈయాప టే మంతేయు సృష్టి 

కసి యేకాత్త్య వాదమునకును మొత్రేమే సంబంధించి యున్నది కావున 

నానిషయమున సిద్ధాంతమును స్థ్టాపించుటక్రై పరమతములును లోకన్యా 

యములును యిందు ఖండింపంబడొను, త్రిగుణాతి థ్ యగు సృకబ్రతీయె 

న్వతంత్రమిగను చేతనసవోయముచేతీను సృవ్థీ నొనర్చు ననియు బర 
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మొణువులె జగత్కారణము లనియు పరమేశ్వరుడు మాయచే బ్రవం 
చనును పుట్టింపం జేయుననియు సృష్టీ నిగూర్చి కలబాదములు ఖండింపొబడి 
“ఆవిద్యచేక మాత్రమే ప్రపంచము కల్పింపఃంబడెను” అనువాదమె యన 

శ్వా క్రోయణేీయ “సనువివేయము నిరూకింప(బడెను. అనంగు లగుజీవు 
ల నేకులున్నారనియు ఆజీవులకు జ్ఞానము ఆగ ంతుకధర్ష్య ర ,మెకాని స్వరూపము 

కాదనియు వారు వరమేశర సదృశళులేయైనను భిన్ను లే యనియు వారిసరి 
మణ మణుక్యమె యనియు శో రీరసమానపరిమాణ మనియు వారు ట్ర వ్యా 
మునుండి జనింతు రనియు గలజీవవివయ వాదములును ఖండింపంబడీ 1 జను 

డొక్క_ందేనియు మవాత్సరిచూణుండని యు జ్ఞాన స్వరూఫుండనియు స్థాపింపం 

బడెను. ఒక్కడి నిమి త్తకారణనుగ నుపాదానకారణముగల గూడ 

నుండుట సంభవింప దనియు, జేతనమునుండి జడ మెట్లు జసించుననియు 

ముదలగు లోకన్యాయములును ఖండింపంబడి సిద్దాంతము నిర్దోమము 

వేయంబ డెను. మోమోర్థులచే వేడమార్లమె యవశ్యా శ్ర కయణీయ మని 
సిరూపింపంబజేనుం 

సాధనాధాష్టయ నంగవాముఃఐట్లు సిద్దాంతమును స్థాపించి 

యీోమార్ల మున ముక్తిని సాధించుటకు జ్ఞానమె ప్రధానము శౌవునను 

దానికి చి శ్తశుద్ధ యావళ్యోకము కావుననే యజ్ఞాదికర్మ ల బహీరంగసాధ 

నములనుగాను శమదమాదుల నంతరంగ సాధనములనుగాను యాతా 
మంగీకరింపుచున్న ది, కర్యపులము లనిత్యము లగుటచే వానిని (కర్మలను) 

చి _త్రశుద్ధికై మాత్రమె ( యాచరింపవలయును కాని ఫలార్లమై యాచరిం 
వరా దస్ ౩ చెప్పుచున్న ది, సంసారము యివాపరలోకములయందు కొంత 
నుఖరూపముగం గానవచ్చినను శాశ్వతము గాకపోవుటచే డానియం దఖి 
మానము వదలుటయే యుక్త మనుచున్నది. ఇట్టివె రాగ్యము. కలిగిన 
నేశాని పరమానందరూప మగుము _క్రీని సాధించుటకు ప్రయత్నింపం డని 
దీనియభిప్రాయము, పి _త్తరోగులకు మధుర మగుగుడము న్ దగునట్లు సం 

సారులకు నాత శృనుఖము ు వేదగును కదా! కావున వై రాగ మె యన్ని టికిం 
బ్రధాన మనుచున్న ది. జాగ చాదులయందుం గ లవదార్హ మునకు సాతీ గా 
మాత్రమె యుండుటబే జీవునకు వానితో భారమార్లికనం బంధము లేద. 
నియ బవాముఃగ్యూడ నిట్టివాండే యగుటచే నిరువురు నొక్కటియే య 
నియు కోంచెము విమర్శించిన సీవివమయ మనాయాసముగనే కేటపడు 



శా స్త్రతాక్సర్యసం గ వాము, 671 

ననియు వివరింపుచున్న ది, ఈపివయమును మొట్ట మొదటనే. గ్రహిం 
పతేకపోయిన వె టై రాగ్యవంతు:డు సగుణోపాననల నె న నాచరించి “క ము 

ముక్త నంపవచ్చు ననుచున్నది, శివవిష్ట్యద్యు పాసనలుకూడ సీహతి 
లోనే చేరు ననుచున్న ది, చేని నుషాసించినను బహ్మమొశ్ర, ముగ నుపాసిం 
పవలయు ననుచున్నది. ఆయాయుపాస రా ప్రకరతములయందు చెప్పం 
బడినగుణములు కలవారు బ్రహ్మభిన్ను లని తలంపవల దనుచున్నది. 

ఉపాసకుం జగపతనకును ఉపాన్య చేవతకును భేడము తేదని భ్రావింపవలయు 

ననుచున్న ది. 

వలాభా్థయ సంగ హాము: —ఐఇట్లు సగుణోపాసనల నాచరించిన 

చేవయాన మార్షమున బ్రవ్మోలోకమునకుంజని అచ్చట కల్వ్పాంతమువణకు 
నివసించి బ్రహ్మోవ'జేశ ప్రభావమున జ్ఞానవంతులై యాయనతోో౧హాడ 
ము క్రి నొందుదు రనుచాన్నది, బ్ర బ్రవాజ్ఞానము కలిగిన యు _త్రరకణమునశే 
ము "క్రికలుగుననియు అనను 'శేసావే-కమువణికు ఛాయామా త్ర మంగ 
బ్రారబ్దకర్శ యనువ ర్రించుననియు మరణానంకరమున వారికి నిమ్కు9ము 

అమే శేదని స్యు వారిన కేం ద్రియములు ప్రా ప్రాణములు మనంబు నిచ్చటనే 
వానివాని యధిష్టానములయదదు. జేరు నసయు! జెప్పుచున్నది. ము క్రి 
నొందినవిదప నివ్యరికిని ఘోరసంసారమునందుం. బునరావర్తి కలుగదని 
నిరూపించుచున్న ది. 

పరపతయదవూమణము:-- ఈవివయముల నన్నింటిని సవిమర్శముగ 
వివరింపుచు శంకరభగవత్పాదులు యాశా స్ర్రమునకు చక్కనిభామ్య 

మును వ్రాసి యున్నారు, డానియం దచ్చటచ్చట వర బ్రవ్యామును చెప్పు 

స్థలములయందు విప్ల్యాదినా మము లుపయోగింపంబడి యున్నవి. సై మత్త 

మును "బాగుగ విమర్శించిన బరమేశ్వరునకు నామరూపము లే తేవుకదా ! 

ఇట్టున్నను కొందజు ఆ పద ప్రయోగమునలన శకేవలాడై తి యగుభా 
వ్యకారునకు వె వ్లవులకువలె “విమ్షువే పర బవ్మాము” అను నభిప్రాయ 

ముండవచ్చు నని ని క్రలంచుచున్నారు. + ఇది మెంశవెచ్తి నామరూపనిహీను 

డగుపర మేశ రుని ేర్కొనునప్తూ దేనామమైన సేన? శివనానుము 
లొక్క-స్తలముననై నను ప్ర యోగింపంబడి 'యాండక్షపోవుట కేనికారణ 
ము?” ఆసియెద బే మొ యింతటివి వేచనాళ _కి కలనార లుదయింతురని 

ఇ 
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యప్పటి కమ్మవోనుభావునకు తోవకపోవచ్చును. సిద్ధాంతము చేయంయబడు. 
చున్న మత మినకు నిరుద్దముగా మతక ర్ల్వకు పత,పాత ముండునని తలంచు 

వారలు కలుగబోదు"కే మొ యని యూహీంచుట సర్వజ్ఞులకుంగూడ య. 

థార్భముగ దుర్విజ్లైయ మే, 

తే గీ బ్రవ్యానూశత్రార్థచం ద్రిక పరిఢవిల్లు 
నావ యోధిగిరీం ద్ర తారార్క ముగను 

నిర్మలొాద్వితీయానందనిరుపమాన 

బోధఘనుం డగునీళ్వరుపూర్షకరుణ. 



TY A జో ట్రహాసూత్రార్థచం ద్రిక. 

వ్యాస్లతాత్సర్యసిర్ల యము - ఆం ధ్ర కరణము. 

* ఫ్రీ శ సరసీరుహాత లివరీతుల చేవ్యత నంది యీళుం జై 
రత్తి? కి తదుపాసకజీవుండు నై రజోగుణ 

భూవ్.తుం టై శమోమయత భోగ్యజగంబును నై. నె వెలుంగ శే 

ధీనుఖసక్యరూపుం డగు జేవుండు వాని నెద౯ లంచెద౯. 
"లే, ఆవని క్రీ (క్కిధర వేంక శు శార్యశిష్యుం 

డలవారికేపీం ద్రు, ననుజాుండు నాత్మ జుండు 
వేంకటపతి! వెష్టోటివిభుల కనుగో 
పజలక యన్న భువననం ప్రీ తీకొజుకు, 

చే, పరణ రచియిం చె వ్యాస తొత్పర్యనిర్ష 

యం బన సారనానుకం జె టై నక్బ్బ 

వమూారస్ధళ ంకరజయవటవాంబు గాఢ 

యాఢదుర్శతవ్భతునిరూలనంబు. 

ఉ. దాసిబెనుంగు పౌన జన తానుఖ వేద్య ముగా రచింపంాం 
బూూనితి నాదరంబజు మెయి బుద్దిబలంబు దలంప శేవియు౯ 

ఐన బుధో త్త తముల్ గరుణ నడేదులః దప్పులు కఫైనేనియు౯ 

బూని చమించుచు౯ నమత బోల గ్రహింతుర గాత దతగమా౯. 

తే, పడు పాతంబు విడనాడి (బ్రహ్మసూత్ర, 

పరవితాత్ప్సర్య మెజుంగంగ నరయువారి 
నఖల వేదాంత వ్యోసారాంళ మైన 

యి అతు నారుష్టవచన్సుధ దకులరం జేయు, 

పరముదయాపరుం డగువారాయణుండు శో కానుగ హోర్థము 

వొాష్టసరూపమున భూమియందు అవతరించి పరస్ఫరవిరుద్ధములుగా నః 

209 
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బడుచున్న వేదాంత వాక్ళములలోని తాత్సరస్టి మెజుంగ లేని మందబుద్ధులకు 
దానిని నిర్ణయించి తెలియ: జేయువాండ్రై ఉపనిషత్తులయందలి ముఖ్య తా 
త్సర్యము 'తెలియం బేయునట్టి బవానూశ్రము లను వేకుగల *ఆధాతో 

నా “ ని ణా ళక , 99 _్రహ్మాజిజ్ఞానె  అనిముదలు అనావృ ్తీళ్ళ శ్లూద నావృ_త్తిక్ళభ్రాత్ ఆను 

వజుకు గలసూ త్ర ములను నిర్మిం చెనుం 

ఈవిమయమునుగూర్చి శై వాగమమునందు వకాదళరు ధ్ర నంహిః ' 
త్రీలో నిట్లు చెప్పబడి యున్న ది. 

లో! నచ నారాయణ స్వాంకో భగవా న్నాదరాయణః, 

| దృష్ట్వా మండనుతీ న్మరా ఫ్రై కృవయా వర యాన్వితః, 

_ 2 వేదానార్థ స్తు సర్వేషాం నానా భాతి న వైకధా, 
అత నేన కథం బ్రవ్మా జానొ త్వ(త్య్రల్పమతిః పుమాన్, 

లే ఇతి సంచింత్య మతిమూ న్పునః కారుణికో త్త్రమః, 
నూత యాబూూస వేడా న్తవాకాష్ట్రర్థం క ంకరాజయా, తో ఆ లిథి న్ 
ఆవ్యాననూః త్ర ముబయభి ప్రాయము అంతగా స్పష్టము కాక పోవుట 

చేత భిన్న భిన్న మతములుగల శంకరాది భొవ్యకారు లనేకులు తమతమ 
భి ప్రాయము లె నూత్వాభి ప్రాయము లని వర్శించియున్నా రు, ఆందు 

ళంకరభగవ త్పాదవూజ్యులు పరమార్థ స్థితిలో జీవ బ్రహ్మాలకు న్వభావిక 
ముగా ఫేదము లేదనియు నీక నబడు భేద ముపాధిభేదమునచే కలిగినది కావున 
నసత్య మనియు. చెప్పుచు అదియు వ్యానునితొత్చర్య మని నిరూపించి 
యున్నారు భ ట్టథాస్క రాచార్యులు పరమార్థ స్థితిలో జీవ ట్ర్ హృలకు భేద 
ము తేకుండుట యథార్థ మె మైనను యీకనంబడు నుపాధికృత భేదము 
గూడ, బరమార్థ మె యని చెప్పుచు ఇదియె చ్యాసతాత్సర్య మనుచున్నారు. 

rr = ఎనాలు 

1. నారాయణాంళ జు. డగు వ్యాసమవోముని మందబుద్దు లగుమనుజులను 
జాచి దయతో. 

వ గోఉఊపనివద్వా శ్యము ఆయర్థ ము ఆ నేకవిధములు-గా నున్న ట్లు కానవచ్చు 
చున్న బేగాని యొక్క_విధముగ దెలియవచ్చుట లేదు. ఇట్లున్న మంద బుద్ధి యగపురు 

షుండు పరబ్రహ్మము చ్చి దఅుం౫గ(౫ అడు. 

కి. అని యిటు ఇవారించి పర అని యిట్ల నిచాొరించి ప మేళ్వరునియాజ్ఞ చే వేదా న్హవాశ్యార్గమును 

నూరే ములు గా రచించెను. ' 
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యాదచ ప్ర"కాశులు ఆశేదమువలె భేదము కూడ జీవ బ్రహ్మలకు స్వభావ 

సిద్దమే కాని యుపాధులవలన వచ్చినది కా దని ఇవ్పూచు ఇదియె వ్యానుని 
పరమతాత్పర్య మని నిశృయించుచున్నా రు. రామానుజ శ్రీకంఠాచార్య 

లిరువురును మై వారి కందజకు విరుద్ధముగా జీవ బ్రవ్మాలకు అభేద మెప్పటికిని 
లేదనియు తారలకు భేదమే స్వభా వమనియు తట్లయ్యును (వరస్పవ భేదము 

గలిగియుండి యు) అవయనములతో ౧హాడి పూరువు! డ&"క్కంజె యయినట్లు 

తనక్టును ప్ర'కాశమునకును భేద మున్నను ప్రకాశముతోణనాడి నూర్వుం 
డొక్కండె యెనట్లు జీవనమూవాముతో గూడి బ్రహ్మ మొక్కండే యని 
యు జెష్రూచు వ్యానునితాత్సర్య మిదియే యని వివరించుచున్నారు. ఏరి 

రువురిముతేము నొక్కటియె మైనను విమ్షువే పరతత్వ మని రామానుజు 

లును రుద్రః డే పరతత్వమని శ్రీకంఠాచార్యులును చెప్తుటచే వా రిరువురి 

కిని భేదము కలిగా నని తెలునుకొనవలయును. 
ఇక మధాష్టార్యులు జీవ బహ్మములు మెప్పటికి భేదము గలవారే 

యని సిద్ధాంతము చేయుచు ఇదియె వ్యానతొ'క్నర్య మసి నిశ సాయింాచు 

చున్నారు. వ ట్లుండుటచేః==- 

4. స్థానయధ్య మిమం మార్లం ప్రయత్నే నొపీ హేదిస్టజా: 

వ లే వెదిశీ మారే సకలం నుస్థిరం భవేత్. 

5. Aa స్థాపయితుం శ్రర నకుర్యా నో నోహితో నరః, 

తస్వ హంతా న(స్రపావీయా నితి వేదా న్తనిర్ణ్మయిః 

6. యః స్థాపయితు ముద్యు క్ర క్ర శ్రద్ద యె వాత. మోవీ సన్, 

నర్వ వాపవినిర్ము కః సాతా అ మవాప్ను యాత్ . 

. 4. ఓజబావ్యాణులారా! యొంఠ ప క్రయక్నడు నై నినను “గావించి వేదమార్గమును 

స్టాపింపుడు. ప ఆది ఫ్టౌపి ౦పంబణే నేని సర్వమును ఫ్ర సిరమగును: 

ర్. క _క్రిగలీగియు “నెన్వండు జేదమార్లమాను స్టాపింపం! ప్రుతత్నింపయడో 
వానిని 

నంబారించినను పొపముశాదు. 

; 6. క _ే తేకుండియు శ్ర ద్దాతీశయమునలన ెవ్వండ్లు వేద మార్గ సంస్టాపమాన 

కుప క్ర మించునో వాడు నర్వహాపరహితు[డై బ్ర బ్రవాజ్లానపంతు( డగును, 

ఇ 



6A టహ్తానూ శ్రా త్రార్భ్థచం ది ద్ర, 5? 

గయ ను విద్యాభిమానేన వేదమార్ల ప ప్రవ రకం, 

ఛలజాత్యాదిభి క్షీ గీయా త్ప మవాపతకీ కేక్. 

అను స్కాందపురాణవాక్యములను విమర్శింపంగొ వేదాంత వాక 

తాత్సర్యార్థమును నిర్ణయించుట య తావక స్థ్రక మయినపనిగా నున్నది 

తడా! ఆస్వు డీలోకులకును “వేదాంతళాన్ర్రక_ర్డ యగువ్యాసమహో 

మునికి చేయభిప్రాయము గలదో” యనువినయనమున నంళయను. 

కలదు, శోంక రొహలవివిధ భామ్యములు పరస్సరవిరుద్ధములుగా నున్నవి 

కదా! కావున నాసంళయమును నివారించుటశకై ఈగృంథమునందు 

వ్యాసమహామునితాత్సర్యము ఆదై సతమె కాని వేలు కాదని నిర్హయింపం 

పూర్వ్పవతు ము? -ఈనిర్ణ య మున క్రై యింతే ప్రయత్న మేల? 

రి ద్యావశే ద్వాపశే వివ్షు వ్యానరూపే నుహామునే. 
ఓ. చతుర్భి స్పవా శిప్రైె్ట ను శంక రో౭.వతరివ్యతి, 

ఇది మొదలగు పురాణవాక్టములను విచారించి చూచిన కంకర 

భగవత్పాదపూజువ్టైలు సాతోచ్చంక రావతార మని తెలియవచ్చుచున్నది 

శదా! మజియు, 

శ్ 10, తా మష్టాదళ ఛా దృష్టా శంకర స్పూత సంహితాం, 

చక) శారీరకం భావ్యం సర్వశ్ళుతిమనోవారం,. 

ఇది ముదలయినకార్యముల నాలోచించి చూచిన చా రొనర్చిన 

భోవ్యుము నూతనంహీత ననుసరించి వ్రాయబడిన దని తెలియవచ్చు 

చున్నది గదా! ఇ ట్లుండుటచే వారియోఖి ప్రాయ నుగుకేనలాడై పతమె 

7, విద్యాభిమూనమువలన నెప్య (డు వేద మార్గ స్థాపకుని వాదముచే -గెలువ( 

జూచునే వాడు మహో పా పాకు డగును, 

8. కీమానింద్రా ! ప్ర తిద్వాపరమానందును విమువు వ్యాసరూపముతో జన్లీ ౦ 
చును. 

9 నలుగు రుశిష్యు లతో గూడి శివుండును కంకరాచార్యరూపముతో నవత 

రొంచును. 

10, ఆళంకరాఇ్వార్యులు నూ,ర్తసంహితను పదు"సినిమిదెమూా రులు చూచి నర్వ 

జమతి కీంపగునటు శ రీరకమిోమూం సా భావ్యమూును రచించెను. 
(a=) 
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వ్యానతాక్సర్య్ణ వనువివయము నిస్సంశయ మై యుండ దానినిగుజించి 

మజీయొక్యంథము నారంభింవనేటికి? 

సిన్ష్టాంతి:.-నిజముగా నీవిషయములో వేశొక,గంథము నారం 

భంచుట కవసరము లేకపోయినను, 

న్లో, 11.అనంతః శ్రథమిం రూపం లత్మణ న్స్ తత్ర, పరం, 

బలభద్ర స్పృతీయం తు కలౌ కళ్చి దృనవ్యులెం 

ఇవి మొదలగు వాకష్టములను విమర్శించినచో రామానుజాచార్యులు 

గాడ శేవుసీయవతార మని తెలియవచ్చుచున్నది. నుజియాను, 

i2, భగవద్భోధాయనక్ళ కొం వి స్రీర్తాం బ హనూ త్ర వృత్తిం పూ 

ర్వాణా కాస్టస్పం చిమీవుః తన్మతానుసా లేణ నూత్రాతు బారీ వాష్టఖాప్ర 

సం చే ఆ ENR: జవ 

$ం ఈ (అధాతా బ్రహ్మజిజ్ఞాసా) 
అను భొవ్యసందర్భము సనుసదిరచిదూ చిన ఆరామూానుజుల రచిం' 

చినభావష్థిము బోథఛాయనో క్రి ననుసరించి చేయుంబడీన దని తెలియ 

వచ్చుచున్నది గావున వారియభిప్రాయమె వ్యాసాఖిప్రాయ ముని చష్పూట 

కూడ సప్రమాణముగానే తోచుచున్నది, ఇదియునుంగాక, 

13. ప్రథమో హనుమా న్నామ ద్వితీయో భీమ సేసకః, 

ం పూర్త పక్ష _స్తృతీయన్తు భగవ త్కార్యసాధక£ 

అను మొదలగువాక్యముల ననుసరించి చూచిన మభ్య జార్యూలు 

వాయు జేవ్రుని యవతారమనియు చారినుతములో ప్రసీద్ధ ములై యుండ 

11. ఆదిశేషుడు మొదటియవతారము, అవ్మణుండు ఆండవయపతారము. 

జలభ్య దు ండు మాండనయన తారము. క లియుగమునందును మలీయొక శే పానతారము 

రాగలదు, (అదియే రామానుజావతారము.) 

. తు బో యు ని నీ yt \ 
12. మవోత్యుండగు ధాయనమునిచె బ్రవ్మానూ శత్రములకు సిప్రల మగునృ శ్రి 

ర-చింపంబడెను. ఫూర్వాచార్యుళలందటును దానిని సంకేపించి తమతమనుతము లే 

వ్యాసమతీములు శా వ్యాఖ్యానము బేనియు న్నా రు. ఇప్పుడు "నేను మాత్ర, మాబ్ోధా 

యనవ తి ననుసరించియే న్యూతే ములకు బాాఖ్యా్యానమును గావించెదను. 
ఎ తీ! క్రీ 

13. వాయు జీవునకు హనుమంతుడు మొదటియవతారబు. భీముడు రెండ 

యపసతారము. ఫ్రూర ప్రజ్ఞాడు (మధ్వాచార్యులు మూండసయపతారము.. ఈయవ 

తారముఆతో వాయువు భగనంతునికౌర్యముల సాధించుచుండును. 



678 బ్రహ్మనూ త్రార్థచం ద్రిక, 

బ బ్రవాకర్కము మూలరామాయణను మొదలగుగృంథములు వా రొన 

కన న 'ఫాన్యుమున కాధార మనియు శెలియవచ్చుముందుటచే వారియభి 

ప్రాయ మగు డై గతమె వ్యాసాభిప్రాయ మని చెప్పుటకు కూడ ప్రమాణ 

మేలు తేకపోజేను. ఆ వృకారమె భట్టభాన్క_రుడ్కు యాదప్ర వ్రకోకుఃడు, 
శ్రీకంకాభార్యుండు మొదలగు వారందటుకూడ వారివారి మకేములలోని 
ప్ర దేనాణవాక ప్రీములను పట్టిచూ చిన వారందజు నేదోయొక జేవతయొక్క- 

యవతారమే యనియు వారు రచించిన భావ్యుములు గూడ యేదో యొక 
వృమాణగ,ంథము నాధారముచేసికొనియే రచింపబడిన వనియు తెలీయ 
వచ్చుట సాధారణమే మొనండున వారివి వారియభిప్రాయము లన్ని యుహాడ 

వ్యానునియభిప్రాయముతే యనుటకును చకనియవకాశళము కలదు ఇట్లు 
అందటే యభిప్రాయములు వ్యానుని పరమాభిప్రాయములే ఆనుటకు నవ 

కాశముండుటడే. పర స్పరవిరుద్ధార్థము లగు నానొభామ్యములను చూచి 
నప్పు డెల్ల మందబుద్దు లగువారరీకు వీనిలో వ్యానతాత్సర్య మేది మె 

యుండునో అని సంచేవా మవకశ్యేముగ గట్టును కావున దానిని నివారించు 

టై ఈగ్యంథము నారంభించుట యంతయు నావశే కము. 

ఈవివయనుగార్చి యిట్లు పీచారింవవలసి యున్న ది. 

ముదటిపతుము 3 వ్యానునితాత్సర్యమును నిర్ణయించువిమయ 
ములో నూతసంహిత బోధాయనవృ త్తి మొదలగు ప్రమాణ గ్రంథము 

లన్నియును వాని నాధారముగాం కేసికొని వ్రాయణుడినభాముమ లన్ని 
యును ప్ర మాణముణేవా? 

చెండవవకుము;-అవి యేవియును వ్రమాణములు కావా? 
మూూడవపతుము3అట్లుకాక సై జెక్పినయన్నిటిలో నేదియో 

యుకే టి వమాణ మై తక్కినవి కావా? 

ఏటిలో అన్నియు బ్రమాణమే యందు నేని వస్తువు (వ్యాసాభి ప్రా 
యము) నానావిధవిరుద భేదములు గలది కావలసి వచ్చును. ఇట్లుండుట 
సర్వ ప్రమాణవిరుద్ధయము కదా! 

అట్లు కాక రెండవవశుము నవలంబించీ యేవియును ప్రమాణ 
ములు కా వన్న చో చైదాంతశా స్త్రమే అప్రమాణము. కావలనివదు నుం 
యెట్లనిన;యీ భావ్యుములలో ఇెప్పంశుడినఖేహూ భేద పత ములలో చేది-యో 
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ఇమొక్ టి 'శ్చు తులకును సూ తృములకును అభీ ప్రాయముగా నుండి తీరవల 

యును గదా! కావున నన్ని భొమ్యిములు న ప్రమాణములే యయిన శ్రుతి 

. సూత్రములు గూడా నప్రమాణనులే కావలసివచ్చును. 

కావున నిక మూడోపతము (సూతసంహి తాదులలో నొక్కటియే 
ప్రమాణము అనువకుము) మాత్రీము మిగిలి యున్నది. దానీని విచారిం 
పోయినను నూతసంహితాది గ్రహథము లనేకము లుండుటచే వానిలో 
నేది ప్రమాణమో యేది యప ప్రమాణమో నిక్హయించుట. శెవగరికిని 
సాధర్ణిము కాకున్న చి. 

పూరగవశీః — ల టన నేల శీ శంకరభట్టభాస్కరాదులభావ్వు 

ముల నన్నింటిని బాగుగ పరిశీలించి వారివారి భామ్భములలో మానమొంసా 
స్వా మయసహితములుగ సిరాపింప(బడినయుప క్ర మాది తాత్పర్యలింగముల 

తో౭గూడిన శ్రుతిన్నూ త్రార్థముల బలాబలముల ననుసరించి అన్నిటి 

కంశును యేభావ్యు కారుని తాత్పర్యము ప్రబలముగా నుండునో అదియే 
వ్యా నునితాత్సర్భ మని నుఖముగా నిర్మ యంవవ' చ్చును, ఆతాత్ప్సర్యమును 
ఏవరించుఖభామ్య మొక్కటియే ప్రమాణ మనవచ్చును కదా! 

సిద్తాంతి: = ఇట్లు చేయటకు వీలు కాదు భామ్యకారు లంద 
అును వే te ప్పినయుపవ క మాదిలింగముల ననునరించియీ శ్రుతినూ త్రము 
తకు వ్యాఖ్యానము సేయుచు తవుతమయభి ప్రాయము లే వాన్గసమునియభి 
ప్రాయ మని నిశ్నయించీ యుండుటచేత వారికొక నెక్కు.వగా బలాబల 

ములను వినుర్శించి తరత వ్యాముల నేర్చ్పజచుటకు ఏ లేలేదు, 

పూర్వవశ్నీ:-- అట్టు కాక పోయిన పోనిండు. వారిభావ్యుము 

లతో నవసరము లేకయే మనమే స్వయముగా యు_క్రిక్రుతులస్వారస్యబ 
లాబలముల ననుసరించి వ్యాస తాత్సర్య మిదియ యని నిర్ణయించుటకు 

వలను పడదా ౫? 

సిద్దాంతి: అట్టుచేయుటకు సీలేమియున్నది ? చశీవలముయు క్ర 

బలమును మాత్ర మే యనుసరించి వ్యానున తాత్ప్సర్యమును నిర యింప 
వచ్చు ననినచో "సాపకుము వాదమునకు నిలుచునది కాదు. ఎట్లనిన: జా 
యుక్తులు రెండువిధములు. మిమాంసాశాస్ర్రముందు ప్రసి ద్ధమై యున్న 
యుపక్రమాదిరూస మగునది యొకటి; తర్క-శా్రువ్రని ద్ద మైనప్ర త్య 



6860 టబ్రవానూత్రార్థచం ద్రిక, 

శకానుమానాదిభాప మైనది దమొకటి. విందు మొడటి దగసునుప శృనూాది 
హావయు క్రిచే వ్యాస తాత్పర్యమును నిర్ణయింత మనిన నాయుపక, వూ 
తులు శు తెని విడచి యుండవు కావున నప్వూదు దనము శీవలయు _క్లీబల 
ము? త్ో కషం శీ త్ర షే వన ఫస లౌ త్పర్యమును ని నిర యించితి మనుట డే సత్యము 
కాళవఫోన్స ము 'శేతిశహత ముగుయు కితో 'వ్యాసళాత్పర్యమును నీర్ల యిం 

పరా దనుటనుసూర్చి త రాక్సిక విచారింకము, 
ఇట్లు కాక తర్క ప్రసిద్ధము లగ ప్రృత్యయోదులబే బ్రవాన్వకూప 

మిట్టిది కుని నిర్ల యించి 'హూన్మూలమునో వాసనని తాత్సరస్ట మిదియే. 
యని ని యింపదలంచినయెడ ఆ నడియును సవివడదు. 

1% వైపా తర్కేణ మతి రపనేయా. 
1. కర్మా ప్త, లతిప్లానాత్, 

కో 16. యత్నే వానుమి తో౭ప్యర్థః కుశలై రనుమాతృభి,, భళా 

అభియాక్త తర రనై స్ట గ్ రన్య థె వోపపాద్యు తే, 
అను ముదల క్రుతినూ త్రన శ్రీ మహోపురువ వాకళ్ల ములు దివాను తెలి 
కొనువి మయములాో వేదాంగ వాక్యము శే కాని "కేనలయా కర్త" లేమియు 

నుపయోగింపవు. అవీ కేవలయు కీని నిరాకరించి యుండుట ే మాన 
మామాట తలంచుట కుం జేటికొమ్లును తేబోవదలంచుటయే కానీ. 
వేజు కాదు. 

౧ 

బట్టు యు _కిబలమువే వ్యానునిళాత్పర్యమును గట ర్ల యింపలేక 
పోయినను ్రతిబలముతో నైన దానిని సీర్ప ర్మ యింవవచ్చు ననీనచో నది 
యును నకి కాజు 

1 “అహం బ్ర హీన. 18. తత్త (మని, 159, ఆరక మాత్రా అహో 

14, పర మేళ్వరుని. గూర్చినజ్ఞానము తర్మ_మా చే గలుగునది కాదు. 
15. పరమేళ్ళరునివివయనూన తర్మ ముల నిలుకడనందవ్చు, (చూడు. శవా 

—-4 మ్యాక్ ము. a. 9 ళా ౧౧) 

16. పర్ వేళ్యరునివిషంయమాున నెంఠటిబుద్ధి మంతు అనుమాననూను “గావించి నను ఆన్యుఅచే నది ధ్యం౦సమా చేళులుడుచుచే యుండును. 
17 15, 19. నేనేబహను. సీజేబ వాన, థి నీ గ సౌ wu వ్రు ఈ జీవుడు బ్రహాము. 
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అనువెొొందలగు 20, “ప్పథ్థ గాత్తానం వ్రేరితారం చముక్వా. 21. డా 
నువర్ణా” అనుమొదలగు “జవ బ్రహ్యాలు' వేరువేరుగా నున్నారు” అని 

ఇప్పూక్రు తులును సమానములుగానే యున్న దున శేవలక్రు తినిమా త్ర, మే 

ఆధారము చేనుకొని వ్యాసతొత్సరక్ణమును నిర్ల యించుట్ యశకర్ణము. 
ఇఇందువలననే కడా యిదినజుకు యీక్లోకమును 'సుదవారించి యున్నాము. 

"శ్లో, 22 వేదాన్హార్థన్తు సక్వేపాం నానా భాతి నవై కధా, 
అత్ స్తేన కథం బ్రహ్మ జానా త్యల్పమతిః పుమా౯ం 

ఇట్లు గాక్ యు క్రలతోంవాడినక్రు తులసవశయముచే వ్యాసమహో 

ముని తాత్ప్సర్యమును నిర్ణ యింపవచ్చు నన్న వో నదియును యు కృముగా 

నుండలేదు,. శ్రుతులతోహాడినయా కు లనంగా మీమాంసాకొ స్త్ర ప్రసి 
ద్దము లై నయుషకృమాదియు కులే యని యిదివణికే తెలియం జేసి యు 

న్నాముగదా! శంకరాదిభొన్యాకారు లందటును తమతనుభావ్యముల 

యందు యిీయుప క్రమోదియు క్షు కులతో (గూడినక్రు లిజలము నాళ్ర యిం 

చియే గజా తమతమయభిప్రాయము నే వ్యాసాభిప్రాయముగా నిర్గ “ముంచి 

యున్నారు. మజియును మ్సకం'కె నెన్నియోరెట్లు జ్ఞానాధికు లగుప్రాచీన 
ఆంథ కారు లందజును పెవా రొనర్చినభౌవ్య యుల నన్ని టిని చసన 

విమర్శించి ప్ర వతివాదులకు వాక్ స్తంభన మొనర్చుచు నకలజనమనోవార 

ముగా దామొనర్చినయ దై. ితసిద్ద్యాది గ్ర గంథధములవమూాలమున తమమన మే 

వ్యాసమ త నుని నిర్థారణ చేయుట. యాయు _క్రిసహితక్ర్రతిబలము నాక 

యించియ్ కడా! “ఇట్లుండ కించిద్ జ్ఞులమై న్వమ తాభిమానమును విడువ 
చేరక నూరక నేదియో కొంచెము మాట్లాడ నీర్చుకొనినమనమే చారందళణి 

కంకు నెక్కువగా యు క్రిసహితళ్లు తిబలము నవలంబించి వ్యాసతాత్సర్య 

మును సిక్ష్మ యింపంగలుగుదు మనోట ఖ్రాంతియే యగును కడా ! 

పూర్వపమీ: లాకట్లు నునము "స్వయముగా వాన తాత్సర్యుమును 
నిర్ణయించుటకు సీలు లేకే పోయినయెడల యా క్రింద చెప్పంబోవునట్లు 

చేయవచ్చును, వ్యాన తాత్సరష'మేదియో నిక్ష యంచిన చౌగుండునీని 

నా 

20, 21. తనకంశు తేశ్న "ప్రేరేపించు నంతర్యామిని భీన్నునిగా జతీంగి 

జశవీడువక నుండునటియు మితు,లెనటియూ జీవేళ్యరు అను రెండుకవీలం కలవు. 
లు (Jf లు 

22. వ్యాస తా- పే జీ-674 చూ. 
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గ్ర బ్రవానూత్రాన్థ చ౦ ద్ర క; 

కోక్కె_గల వురుషశేన్దుండగు నొక రాజో త్ర మునియాస్థానమునకు(జని య 

చట మధ ధ్యన్థులుగా కొందజు పండితుల. 'ేర్పజచుకోని వాది ప తివొదు 

లిద్దజు వి ని బ్లొకనిబంధనప క్ర న మును వ్రాసి యియ్య్టివల యును. 'ఈదినము ం 

మొదలు చెలదినముల వజకు న మేమిద్దణ ఘును జై ఏతాదై వతములనుగూర్చి 

తరింం చెదము. తర్వాత యీమధ్యన్థు లగుపండితులు యేమతమును 

ప్రమాణ మని చెప్పునురో అకుకములో మే మిరువురము ప్రవేశింప" . 
గువారవ ము. అనీ యిట్లు నిజంధనము నేర్చజ చుకొని చబాదమున శారంభించి 

మనమే యు క్ు తులబలాబలముల ననునరించి మధ్టిస్థవండితనన్నీ ధాన 

బలముచే వారసతాక్పర్య మును నీర్ల యింవవచ్చును. 

సిద్దాంతి: ఇట్లు చేయుటకుంహాడ వీలుపడదు. పై. జెప్పినట్లు 
వాష్టన తాత్పర్యనిక్ష యమునం డిచ్చ గల్యప్కభువు దొరకుటయె కష్టముః 
అట్లాొకవేళ రాజు దోరకినను మధ్యన్థులుగా నుండందగినవారు బోత్తుగా 

సే లేరు ఎట్లనినవ----మధ్యస్థత్వ మనంగా వాది ప్రతినాదులపతములలో 
చజేనియందును స పహొభిమానము చేకుండి ఆవానే ప ప్ర తివాదిపతు ములలో 

నిజలాబలముల సిర్టయించుసామర్థ ర సము గలిగియుండాట న దా! ఇట్టమధ్యస్థ 

త్రషిము యెవ్వరికుండును? కొంచెము చెప్పుడు. నా స్తికాదివేదవావ్యానుతా 
వలంబులకా ? సాంఖ్యాదిసు కావలంబుల'కా కి తేక జీడాంతవుతావ 

లంబులశేనా ? యీమధ్యస్థత్వముండుట, పీసియుందు మొదటిపత మి 

మిక్కిలి యనంగతము. బొద్ధఅర్థ రతా ర్వాకాదినా _స్తిక చుతన్దులు పేద 
ములు అప్రనూణము లని వొదించువా రగుటచే వా రుపనివత్తుల చదువ 

చేచదువరు. కావున వారు ఆయుపనివత్తులలో నియుప క్ర బూది తాక్సర్యలిం 

గములను యెట్లు తెలునుకొనగలరు? వానిచే. బరతత్వను నెట్లు నిర్ణయిం 
పణగలరు? వుజీయును వేవోచ్చారణమును వినుటకు. గూడ నధికారము 

లేసినొ_స్టీకులయెదుట వేదాంతమును విచారణ జేయుటయీ ,వ వృత్యవాయకర 
మగును, వేదావరములను నా _స్తికులు వినంహాడదనుటనుగూర్చి గాత 
మధక్షమునందు ఇట్లు చెప్పంబడియున్న డివ;--ోఆధ హాన్య వేద ముపశ్రూణ 
త స్రుపుజకుభ్యాం శో “కోత్ర ప్రతివూరణం ఉదావారణే జివ్లాచ్చేదః ధారణే 
శరీరభేదః.” రెండవపడము వ వై దానివలెనే నరియయినడి కాదు. కపిలకణాద 
గాతమాదివాతముల నవలంటేంచీనవారు యిష్తూ డెచ్చటను గానరాకుండు 
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టచే వారు బ వాత తీ నిర్ణ యమునకు మధ్యన్థు లగుదు రనుట గోడలేని 
చిత త్రముల వ్రాయ(దలచుటయేశాని వేరు కాదు, ఒక వేళ నట్టివా రున్నను 

వారు దై గతాదై ప్రతమతన్ధులవాదములలో నివ్పతుపానులగు మధి 
న్థులు కానేరయు ఎట్టనిన; వారలు జీవ లనేకు లనియు ప్రపంచము 

నతక్టమనియు జీవ దై హ్యములకు శేవము కల ధసియు వాదించుపోర లగుటు 

'చేతవారలకుజె జ ఏతాని § త నాదములలో తవు కుత ములకనుకూలములగు 
సిద్ధాంతములపై నభివమూానము కీలుగకుండు ననుట యసంభవము గడా! 

ఇక" హకాండవపత్ము నంగీకరించిన నదియు నిను యసంభవ మగుచు 
న్నది. ఎట్లనిన; వేదా _న్లకౌ న్ర్రమును ప్రవ రంప జేయు నానొవిధభామ్వ 

కారులముతముల ననలంబించినవారిలో ప్ర ప నుత మున్న వారు కొంక్రర రా 

పమూనుజమధ్య్ర శ్రీకంఠాణార్యుల కేములో నవలంబించిన నాలుగు తెగల 

వారు సూకమె మైయున్నారు. వారును పరస్పరవిరోధముగా భేజాభేద 

పవములలాః జీడి జరా యొక దాని నవలంవించొన వా రగుటచతే వారలయండు 

వైజెప్పిన మధ్యస్థత్వ ముండుననుట యాకనము పుస్పించె ననున 

శ్రయుండును, 

ముణీయును వారిని నధ ఫ్రన్టులుగా నిర్ణయించుకొని వాదించె 

వాదిప్రతివాదులలో నెవ్టండైన తనమశమును స్థిరపజచినచో నవ్వు 
జూమధ్యన్థులు చేయుపనీ వాదీ వ్రతివ తివాదుల జానతారతవ్యుములను సిర్ష 

యించుటతో నే ముగియును గాని మతముల సిడాంతపటచునంతవజకీ 

పని రింపశజేరదు, ఆ ట్రాెక వ మతనిక్ల యమం జేయసపలసిన సిర్భంథి నూ 

౫లిగినచో ననాదినుండియు గరూపదిష్టమె పరంపరగా వచ్చుచున్న న్వమ 
తమునకు వోని కలుగుట నంభవించును గావున అవ్పటివారిదురా గవా 

మును వాదించుటకు యనరికిని సాధ్యము కాడు గదా! 

ఇ్రందోవలనశే, ఉతంవాదిదార్చల్యం దినొ న మతదార్చల్యం” అను 

నట్టి యొక లోకో క్తి కూడా ప్రపంచమున బృసీద్దమే యున్నది, కావున 
నిట్లాలోచించి చూచిన నుధ్యస్థులయెదోట తత్వస్మాం యము నేయవచ్చు 

ననుట వృ థధాలాపము 

28. వివాదనమయమాఅయందు వాదులు దుర్చులుల కావఅసినదియ్ కాని 

మతములుమా త్ర, మెప్పటికిని దుర్భలనూలు కావు, 
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వూరగవచీ 3==బ్రట్టు శేవలయు _కిబలముతోం గాసి కేవల 

[కృతిబలముత్ "గాని యు _క్రిసహితక్టు తిబలముతోంగాని మధ్యస్థులసన్ని 

భోనబలముతో (గాని యివియన్ని యం గాక పోయినను నూతసంహిత 

బోభాయనవృ త్రిమొడ అగ వాని సాత్యుబలములచే నిర్మింసంబడిన శర్రకర 

భగవత్పాద రామానుజాదొఅభ్ మ్య గ్రంథముల పరిశీలించి కాని బ్యాన 
తాత్సర్ణ్ట మిది యని యెవరును నిర్ష ర యింప లేకపోయిన యెడల నీవు మూ 
త్రము దీని నెట్లు సిద్ధాంతము చేసిదన్ర? 

సీజ్జ-ంతి5:_ చెప్పెదను వినుము, స్తోత్ర త భావ్యమునందు విమ 
శిఫులలో సేత్వా శ్ర థయుం జెవ్వండని సంక్ యము ఏ గలిగి సిద్ధాంతము జేయవ 
లసి వచ్చినప్పుడు వేదాంత జేళికులు పత,పాతయు కము లగుటచేం బురా 
ణములనెల్ల విడచి అట్టివతపాఠతము 'లేమియు నుండవలసిననిమి త్రము లేని 
మధ్యస్థ మగశళిల్సిశాస్త్రములోని యా కి (క్రందివాకష్టము ననుసరించి నిమ్ము 
బే నత్వా శ యు డని నిరూపించి యు న్నా (దుః 

త్త 24. సారన్మాగ థ త్ర విడ తసరఖ్బ రృ్కమేణ వ సత్వరజ స్త సచూొంశి, 

మహీనురోర్వపతివై శ్యకా స్తే న హరి రధాతా హర ఆదిజేనాః 

ఇక్షై చతు ర్వేడ కాక్సర్యనం గ వొ మన్ముగ్యంథము వ్రాయున 
ప్పుడు శివనిమ్షువులలో నమ శే కృపి యెవ్వండని సిధ్ధాంకే వజుపవలనీసప్పూడు 
నుదర్శనాచార్యుండును వేదాంతాచార్యునివలెనే పత్సపాతీయు_ క్షము లగు 
పురాణముల విడచి మధ్యస్థ మగుభ రతా స్త్రములోని 

తో లల, వజ్రిణ్యా ము ధ్ర యాః శక్రం పది దన్యొ దర్శయ ద్విధిం, 

క ంఖిన్యా శీళవం రుదృం సిగ న్యంజలిము ద్ర యా, 

అను వాకష్టములు ప్రమాణముగా, చేసీకోొని యిీళస్టరుంణె నవు 
శేష యని సిర్ట ర్షయింపుచు నొభావమును యీ క్షి క్రీందిక్లోకముతో 6 జూవీ 
యున్నాండువ-- 

క మజ క. 

24. మాగధ 'దావిడ వేసరజేళమలును కొ హణ గ్రీయ శు చా బా హాణకు త్రి వై శ్యులును విసు 
బ్రహ్ వూమహే+ళ్యరులును క, మముగ సాత్విక రాజసిచళేనులు 

2ర్, దు ఫె ఇందుని దజ్రైమా ద్ర, తోను 'బ్ర,వ్శాను పద్మ ముద ద,తోను, విష్ణువును 
ద్ర కేంఖమాతోను శివుని నమ స్కా_రము ద్ర తోను ఆభినయిరది మాపనఅ యం చ. 
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శ్లోం26, యా శంఖినీ భవతి శంకరవ జి, ణీ యా 
ముద్రా చ యా కనులినీభరతోపదిష్టా, 
తాధి ర్భవం త్యభినయా విబుధాంత రాణాం 

మౌొళిస్పృృ శాకరపుటాంజలిము ద్ర యా తే, 
మె సందర్భములయందువ లెనే యిచ్చటంగూడ వ్యానసూ త్ర ముల 

.కనేక భామ్యము లుండుటనలన ఆభాన్య తాత్సర్టములలో వ్యాస తాత్సర్య 
మేది యని మనకు సంశయము కలిగియున్నది. జాని నిప్పుడు నివారింపవ 
లయును గనుక నేనును థై వారివలెనే మధ్యస్థవాక్యముల నాశ్రాయించు 
చున్నాను, ఎెట్లునిన ౩ క సిలకణాదగాతమవతంజలి జై మినితం త్తే ములయం 
దును వానికి నం బంధించిననూ త్ర భావ్య వా" _ర్తికవ్య త్ గృంథములమందును 
బే వపాంచరాత జౌద్దఆర తభార్వాకతంత్రములయందును యిీాచెస్పీన 
పది తంత ములిసోన “ల” యావ త రమహేం న నిరా క్రియ బే తొవళ జ క్ ఉర] “ wy ౦న 
ముత మ ప్రతిష్టితం భవతి” అనువ్యాయము ననుసరించి కడిలాదు లంద 
అును స్తమతమును స్టావించుకొనుట కై పరనుత ములను ఖండిం చియున్నా 
రః ఆమతఖండన ప్ర స్తాపములో వారందజును వ్య్థనమహోామునితాత్సర్య 
మదై ఏతమే యని వ్యానమతమును వివరించిరి కావున వారు యీావ్యాస 
తాప్పర్యవివమయ ములో మధ్యస్థులే కడా! శిల్పిభరతాదులవలె వీరలకును 
చ్యానతాత్సర్ణమును వివరించుటయందు పతుపాత ముండవలసినయగత్య 
ము లే దని జీజుగా జెప్పనవసరములేడు కదా! కావున నామధ్యన్థు లగు 
కసిలాదులవాక్ళిముల ననుసరించీ వా రనువాదము చేసినయదై వ్రతమే 
వ్యాననుహామునితాత్సర్య నని నిర్హయించుచున్నారు. 

ఇట్లు మధ్యస్థులమూలక్ ముగా పివయ మును నిర్ణయించుట 

యుక్త మని గౌతమధర్మమునం దు యిట్లు చెప్పబడియున్నది, “వి పతిపతౌ 
నా బుననాలానాాలా నం 

26. ఓపరమేళ్ళరా! భరఠమవామునిచే నుపజేశింప(బడినము ద్ర అలో ళంఖిని 
(శంఖాకారనా సము) వజ్రిణీ (వజ్బాకారవా_సము కమలిని (పదాకారవా సము) 

అనుముదలం ఇతర బేవతలకు మాత్ర, మే నూూదకము అగును. పీకు మాత్ర, ను వేవలఖ నవు 
ద . స్కా-రముద్ర యే సూచక మగుచున్నది 

27. ఎంతవణకు పరమతములు నిరఠాకరింపంబడవో య్లంతేవటి కు స్వమతమూు నిలు 
కద నోందదుం 

వువనాళ 
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సావీనిమిత్తా సత్యవ్యవస్థా” కట్లు నిర్మయించి వీదప శంకరభావష్ట మే 

పృమాణ మని సిద్దాంతపటచుచున్నారు. 

పూరర్ణిపజీ 2-జీవు లనేకు లనియు జగత్తు సత్య మనియు జీవ 
బ్రహ్మములకు భేదము కల సనియు వాతించుబా “రగుటచే కొవీలానులు 

హ్యాసకాళ్శర ్ట్స్క్ష మయపివయవములో సుధకి స్థులు కా సేర రని యింతకు | 

ముందు చెప్పీ యిప్పుడు మరల వారలశే నుధ్యన్థులు గా నొప్పుకొని 

వారలు చేసినయను వాదమునే యాధారముగా గొని వ్యాస తాత్సర్య 

మును నిర్షయితు నని చెప్పటవలన మిోమాటను మూ చే ఖండించుకోనిన 

క్క నది. 

సీజ్ధాంలి3.నిరారు చెప్పిన ట్లాకపిలాదులు భేదాభేడనివయము 
లగు శ్రోత్యర్థనులు ఏిబారింనాటలో నుధ్యన్ధులు కాకఫోయినను వ్యాన 

మక్రము ననోవాదము వెసి ఖండించి న్రమతీమును స్ట్పీ ఏవచుకొనువా రగ 

టచేశ వారి కనళ్ళము వాష్టసాభిప్రాయము యిదియే యని తెలిసి యుండి 

తీరవలయును గడా! నుతీయు వారికి ఆవ్యానమతమునందు అభిమాన 
ముండదు గదా! కావున వ్యానతాత్సర్య మిది యని నిర్ణయించుటలో పీరు 
మధ్యస్థులు కావచ్చును. 

వూరస్టపవీ,:-అక్సైన మజీయొకదోషము సంభవఏందును. వ్ర 
నిన;-కవీలాదులు చేసిన యనువాదను నాధారము: చేసికొని వ్యానఆౌ 

క్ష సరసన అదై ప్రత్ మే యస సిడ్రాంతపజిచినయెడల సిం నాభెష్య గ్రంథ 

మును భూచువా రెవరు? 

సిద్ధాంలి:=అ శ్ర శుమియు శొదుం చపతివాండును భొవషమును 

మెప్పటికై నను చూచియే తీకనల యును. ఏపయనిన: “తంతౌగపనివదం 
పురుమం వృచ్చామి, నావేదవి న్మనుతే తం బృవా న్లమ్” అను శ్రుతి ప్రమా 
ణఆములను పట్టి యాలోచించి చూడా నుపక క్రమోవనంవోరొదియు కు 
లతో గూడినళు9తిబలము నోశ్రయించియీ షోతక్వను నే నిక్ల్ల యిరిపద 

లయును గాని వేతాకమాక్షమున వలనుపడ దనుటయీ వ్యానునియభి 
ప్రాయ మని స్పష్ట మగుచున్నది. కావున నట్టి పరతత్ర్వ్వమును నిర్హయించు 
టకు ప్రయత్ని ంచువారు శ్రుత్య్వర్థమును నివరించునవి యగుటచే భావ్య 
గంథముల నవశ్యోముగా( ూాచమే తీఠవల యును. ఈసందర్భములో 
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చ్రవ్మానూ తృ ములకు నవేకభామ్యము బంండుటవేతను ఆయాభామ్యు ముల 

చందు చేసువేజుగా నుషక్ర క భూదులు వెచ్చంబడియాండుటచేళను ఉడా 

మతస్థులు తనుతమభామ్యములే వమాణము. లని 'బెప్పుచు నిర 

భావములను ఆదరింపకుండుటవలసను యేభావ్యమైనను ప్రమాణను 
నుటకు తృ క్తికరమె సకలజనహృదయంగముణు నాధార మేదుయు లేక 

పోవుటచేతను బుహసిచారణమునందు యిచ్చగల వారికి ఇాంక్'రాది 

సర్వభాన్యములలో (బ్ర, బృ్కహ్మానిర్ణయ మునకు యేభా నష్జిము ఆగరణీయమోా 

యని సంశయ నివార్యమైో యున్నది. కావున నీ గ్రంథమునే అ'డై కతమే 

వాష్టసమవార్షి తాత్పర్య ముసి నిర్భయింవంబడుట'జే మె సంశయము వీది 

యై ్వత్రతిపాదక మగు కంకరళామ్యమే (బ్ర బవావిచారణవివయమై 

యాదరణీయ్య ఫ్ర నునియు ఆభావష్టమునందు ఇక్పియన్న యువ ప్రమాదులే 

అందటజి చేత "సంగీకరింపబడవలె ననియు యేర్చడునేకాని జేజేవియు 
"లేదు గదా ! దీనివలన జనులు భావ్యిగంథముల నేల విడువనలయును? 

ఇక సిద్ధాంతే ప్రా ప్రారంభము, 

జేడాంతళా(స్ర్రమునందు “28. రచనానుపవ త్తే శ్చ నాను 
మానం” అను అధికరణములో వ్యాసమవోముని సాంఖర్ణిమతమును 

ఖండించి యున్నాడు. అ ప్రే సాంఖ్యకొస్త్రుమునందును కవిలాచార్యుుండు 

స్వమతస్థావనమునశై పరముతముల ఖండించునప్పుడు జేదాంతవుతమును 

అదె జి సతః ఏతమనియే యభిప్రాయపడి జీవఖ హ్లలకు భేదము లే దనుట, 

యీప్రసంచనునందు అన్నొఫవములో “సున్న భేదములు ఒక. యా 

త్ర శీ యుపాధిఖేదములనలన కలిగినవనుట్క యా ప్ర పంచమము అనిర్భచసీయ 

మున డనుట మొదలగు సొవుతీసిద్ధాంతముల నీ క్రందివిధముగా ననువా 

దముచేసి ఖండించియున్నాండు, ఎట్లనిన: సొంఖ్యళాస్ర్రృషునందు మొదటి 

అధ్యాయములో 

28, ఆచేతనము సృష్టిని. చేయు ననుటకు వీలులేదు. కావ్చున సాంఖ్య మతము 

యః _క్ర్యు కృము కాదు, (వివరమా. చూడు. ఆ నూ, చా-౨ి=౧.) 
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29. నావిద్యాతో ప్యవ స్తునాబన్ధాయోగాత్ + సూ=_90, 

30. వస్తుత్వే సిద్ధా న్హహోని, నూ-౨౧, 
31. విజాతీయ్య'దై పుతాప త్తి శృ, నూ-౨౨, 

32, విరుద్దోభ యయా పా చేత్, నూ-౨౨, 

లేరే న తాదృక్పదాన్థా ప్ప తీ లేః నూ. ౨5 

అనునూత్రములచే నవిదర్ణివలన జీవునకు బంధము గలిగె ననునదై ప్రతీసిద్ధాం 
త్రమును అనువాదము చేసి ఖండించియున్నా (డు. . 

మతీయ నాఅధ్యాయమునం జే, 

3కే ఉపాధీభే చేఒ వ్యేకస్య నానాయోగ ఆకాళ న్యేవ ఫఘటా 
దిభిః, నూ-౧౫*౦. 

ర్క ఉపాధి ర్భిద్భ తే నతు తదాష౯, నూంయిం. 
36. వవమేక త్వేనపరిన _ర్తమానస్యనవిరుద్ధధ ర్థాధ్యానః,నూ-౧౫| క 

29. అవిద్య వస్తువుకౌదు. కావున దానివలన జీవునకు బంధము కలుగుననుట 
తగదు, 

80. ఆ యవిద్యను వస్తువుగానే యంగీశరింతు మనిన నదె ఎర్నిద్ధాంఠనూనకు 
వోని వచ్చును. 

81. విజాతీ౫వ మసుదె గతవకూడ సంభవించును, (విజాతీయ మనంగా విషద న థి జూతిగలది. ఆత్మకు రెండవదిగా నంగీకరింపంబడినయవిద్య చతనము.( గాశపోవ్రటచే 
నాయాత కంత భిన్నజాతి కఅదికదా యనుట.) 

82. ఆ యవిద్య వస గవన్తురాపములు కెండును కలది యందు'జేని, 
88, యు క్రముకౌదు, అజ్రిపదార్థము లోకమున లేదు, 
84. ఆకౌళ మెొక్క_టి యయు్యను భుటాదులవలన భిన్న మెనటు అక యు 

కుండే యెనను శ రీరో పాధుఅవఆన భిన్న డుగా గాన రావచ్చును. నై 
85. ఇట్లు చెన్సిన నుపొనకులశే భేదము శోలుగును కాని అందున్న జీవ్రనకు దు " కాదు క దా! ఇక్టైన నొక్క-నికుంటే విరుద్ధధర్శ వణ నుండనలనివచ్చును. కోవున నార్శఆఅ పరస్పరభిన్న లగానే యంగీకరింపవఅయును, 
86. ఇమే నప వి ఇట్రైన పర్షన్పర రుద్ధధర్మ్ ము లొశనియం దుండనేరవు. ఒకదాని 

ధర్మ ము మతియొకదానియందు నుండ చేరదు, 
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37. అన్వధర్య కేపి నారోపా త్త ద్భిద్ది శేకత్వాత్ . సూ-౧౫౩ 
లర నాకై ఏత శ్రుతివిరోధో జాతీపరత్వాత్. నూ-౧ం౫రో 
పం, వివాతబన కారణస్య దృస్త్యూ తదూ9పం, నసూ-౧౫4౫ 

410. నాన్ధదృష్టా చత్షువ్యతా నునుపలమ్మః, నూం౧౫౬ 
41. వాముజేవాది ర్ముకో ముక్తాావీనాడై గతం. నూక 
42, ఆసా జా వద్వ్వ యావచ్భావా దృవిమ్య ద వేస్ట్రపం. నూ" 

7. జ + శ 8/. మోనుతనూనందును (సాంఖ్యమతమునందుము) (చకృతికి గఅక ర్స్ ఫ్రర్వేమూ 

పురుమునింఈ6 దారోపింప(బడుచున్న ది కదా యనిన నది సరికౌదు. అకోపించినంత 
మాత్రమున లేనిది కలుగనేరదు, ఫురును( జెప్పటికిని నిర్మలం జే ఏళరూఫుండే మ 
టచే చాతనికి జన్మమరణములు శాని కర్తృ త్వాదులుకొని లేదు. 'కొవున నారోపనా 
ఠతమువలన ధరి న మ ఈ వల ధర మలం సీద్ధింసవచ్చు ననుట యం క్తముకాదు. 

88. ఇటా చెప్పినను అదై త శ్రుతుఅక విరోధము 'రొడు. అవి జాతిని గవార్చి 
చెప్పును. 

89. ఆక, అ”నేక్షలని యంగీకరించినను బంధమోత మాల శ్ర, తివానికిని కలుగ 
వళఠయును కడా! ఆది వియద్ధమగును ఆనుట యు క్లమకోదు. మాములే కు న (సాంఖ్య 

మకమున జీవునకు బా స్టవ మగుబంధమా లేదంటిమి కదా ! ఈవిషయమాను. ెలినీ 
కొనిన నదిరెమీ ము కీ. అజానముసలన వచ్చిసటు భావింపంబడునడి పొరమారి కము అటి [3 య థ్ 
శొగేరదు కచా ! 

40. ఇమైన మాపక్షకూకాడ (అదె (తేపక్షకణకూడ) యుకే యగు 
ce అ ఈక 

ననుటకు వీలు లేదు. అర్మ యొక్క డనటకంకు ననేక అనుట మిగసల యు _క్రియు' 
_క్షమా. (గు,డివారికి వస్తుజ్ఞానము లేకున్న కన్నులం కల నారుకూడ నశేం నుండవఅయు 

వా? మోకు (అదె తులకు శకాత పక్షనజ జ్ఞునళూన్యతవలన సనరిఇా దోచినడి; 

మే మెంనను (దానిని నిచారింపంహాడదా |) 

41. మతటియు(6 బురాణాదులయందు గోవామజేవు(డు మా కుండ య్యెను, 
2 ran శుకుడు ము క్తుండయ్యును. ” ఆని యొకొళట_ర్యండు మాత్ర, మే ముక్తి సాొండెనని 

చెప్పండి యున్నది. ఆక్క యొక్కండే యైనవో సర్యృప్రపంచమునకు నొక్క... వాత 
నజ క్షికలంగవలయును కదా! 

42, నానాత్మ్పతృము నరిగీఠరించినను వొకొ...క్క_. డుగా నూ కరః డగుచు 

వచ్చిన నంతసునకు పృపంచము శూన్యము శావలనీవచ్చును కడా! ఈనిన నడి 

యు క్షయు శెదు, ముళ్తీ యొకప్పుడు లేళపోలేదు కావ్సనా నెప్పటికి నెలే యుండ 
అ pe | స i) 

వచ్చునం, 

‘211 
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కేసే అదానీ మివ సర్వత్ర, నాత్యన్తా చృేదః. లా 

అనునీనూత్రములచే “ఆత్మ యొక్క(డు యుపాధిభేదములచే నానా 
రూపవుడయి యున్నాడు యుపాధినాళమె మోతీము అది జ్ఞానము 
వలన కలుగును” అనుపతుములను ఖండించి యున్నాడు. వీ యడై ఏ 

తపకములె కదా! జ్ఞానమువలన ము_క్తీకలుగు ననువిషయము పిరికి నమ్ము 

తమే మైనను అది (ము_క్రి యుపాధినాళరూప మైనది కాకపోవుట చేతను" 
అయుపాధి యవిద్యాకల్ప్సితము కాకపోవుట చేతను “జ్ఞానముచే నుపాధి 
నాశరూవ మగుము క్తి కలుగదు” అని నారియభి ప్రాయము, వారిముతము 

నందలిము క్లి యుపాధినాశమువలన కలుగునవి కాదు కదా ! (వీనిమత 

మునుగూర్చి చూడు బ్రహ్మనూత్రము-.౨-౧-౧) బ్రిమై పంచమా ధాన్ట 

యమునందును, 

44, నావిదాష్టళ _క్రయోగో నిస్పజ్ఞస్య్ట, నూ-౧౩ 

లస తద్యోగో తత్సిద్ధా ననోన్యా క్రయత్వం. సూ-౧రో 

$6, నబీజాజు_రవ త్పాదిసంసారశు తేః, నసూ-౧ ౫౪% 

7. విద్యా తో౭న్య త్తే ఉ్రవ్వాబాధ ప్రన_క్షః నూ-ం౬ 
(ర్తి అకాభే నై మృల్యం. నూ-=౧౭ 

49. ఇట్లు కాకున్నను ప్రపంచము ప్ర బాహరూపమగట చే జీవులకు ము క యాం 
గలుగఐచ్చును. ఇపృపంచమునకు నాక్౦బును కలుగకుండవచ్చును. న 

44. కొందలు (అఆశె ప్రతులు) ఆవిద్యాళ శిసంబంధమువలన చాత కుక ర 

త దుకు. అది ( దు. వారిన చేశారే సము కలుగునందుకు. ఆది యు క్రముళొదు. వారిమతనునందును అక్క నిర్వికారుండే, 
నిర్వికారునకు వికారనంబంధము కలుగదు కదా! 

45. పుచీయా నవిద్య లేకున్న సి తేదు, సృష్టి లేవన్న నవిద్య లేదు, కాన్రన 

నాపత్మ మున నన్యో న్యా క యదోషమః గాడ వచ్చును, 

46. ఆనామఅనటచే భీజూంకురయలవ లె నివియు పరన్సరసంబంధతణ శిెంద 
వచ్చు ననుటయు సరి కానేరదు. (శు, తులయందు సంసారమునకు నాది చెప్పబడి 
యున్నది. 

47. మలేయజ నవిద్య యనంగా వేది ? నిద్యకంచ భిన్నమయినది యనినచో 
కే ద్ర వ్మానగనాడ నట్టివాం దే కావలనీవచ్చును శావున విద్యచే బాధింపయబడవఅనీకూడ 

వచ్చును. 

45. ఇంక విద్య " యవిద్యను బాధింపకుండిన నది విద్యయే కాకఫోవఅన్సీ 
“చచ్చును. 
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49. విజ్యూబాధ్య ల్వే జగతో స్యేవం. నూ-౧౮ 
00, తజూ,వ త్వే సాదిత్వం. సూ-౧౯- 

అనునూ శ త్హీములవే “అవి ద్యాసంబంధమువలన నాత్మ క్రుంగ _ర్భృత్వము 
కలిగను. ప్రపంచ. మవిద్యాకల్పిత మైనది, అయవిద్య  'విద్యచే 
నశించును? అనుపతుములను ఖండించి యున్నాడు ముజీయు నాయథ్యా 
యమునంచెె 

ఓ నానిర్వచనీయన్య తదఖావాత్ . సూ-౫౮ 
అను నూ శతృముబే “ప్రపంచము అనిర్వచనీయ మగుటచే (బ్రహ్మ 

లాజ్ 

భిన్న ము” అనుపతమును నిరాకరించి యున్నాండు, మజియు నాయభధ్యా 
యయమునంజా, 

52, నాకా ఏత మాత్తనో లిజ్లా త్త ట్భేద వ్ర తీచేే. నూ-౬౧ 

ఫర, నానాత్ష్య నాపి వ్రత్యతబాధాత్ , నూ=౬ ౨ 
అనం టాచతాన గ్ 

49. బాధించుననిన ప్రపంచముకూడ నవిద్యయే శావలసీపచ్చును. అదియు 

విద్యాభిన్న వేం కదా! 

50. ఆపత్షకు నంగీకోరి౦ంచిన ననాది యని చెప్పయణడుచున్న యవిద్యకు సాది 

త్వం వచ్చును. పృపంచము పది కదా! 

51. ఆనిర్వచనీయమని యొక పదార్థ మే లేదు, ఇది యున్నదియు గాదు. శేని 

దియు గాదు.” ఆనియును “ఇది రజతము”” ఆనియును శుక్షిరజతమును కూడ నిర్వచిం 

చుచునే యున్న్నారు. 

52. మలియు నాక్మ్ యొక్క_౯డే యనుట చెల్లదు. ఆయన పరస్పరభిన్న 

రూపు. డెనటు జరామరణనుఖదుణఖానుభవమాలవలన( చెలియుచున్నది. (ఏకాత్మ 
టా అర 

పతదూనసణ, మిదిపఆకు వచ్చియున్నది. అయినను అచ్చట సిద్ద మగువిరుద్ధ ధరా ధ్యా 

వము ననువాద హు. చేసి వరమును దూషి౦ మెను; ఇచ్చట దానినే [విరుద్ధధ రా భ్యాన 

మునే) పొధించుచున్నాండు. కౌవ్రనం బునరు క్రి లేదు.) 

58. చేతనులు ఆనేకులే మొనను ఆతా నాత్శలకు భేదము లే దనవచ్చును. ఇంతే 

మాత్ర, మనసే యచదె దై తమా సిద్ధించును కదా! యనిన నదియు యు క్తమా "కాదు, 

ఘుటా ద్య నాత్య్వ్య పదార్భ నులు ఆకే కం ళు భిన్న ములు-గా సన్నుని యూని (సృర్యే త తాగా 

దాలీచునచ్చుచున్న్నది కదా . 
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రిక్త, నోభాభ్యాం తేనై వ, నూ-౬కి 

55. అన్యపరత్వ మనవి వేకానాం తత్త, నూ-౬ర 

56. నా త్తావిద్యా నోభయం జగదుపాదానకారణం నిస్పజ్దత్వాత్. . 

నూ- ౬౫ 

57. నైక స్యానన్ష చిదూ)ప ల్వే ద్వయో ర్ఫేదాత్ . నూ-౬౬_ 
అను నూత్రములచే “ఆత్మ యొక్కం డయ్యును బాలురవే నాకా' 

శోము నీలవీతాదిరూవములతోం జూడంబడునట్టు బహాుభేదములతోం 
జూడంజడుచున్నాండు.” అనుపతీమును మరల ఖండించి *అదై స్టతుపికు 
జగదుపాదాన కారణమే లేదు. ఆత్తకును న్వరాపము లేదు” అని వేదాం 
తమతమఃను దూషించియున్నా (డు. మణీయు సాయ ధ్యాయమునం బె 

58. నానన్హాభివ్య_క్టి ర్యు క్రి ర్నిర్థర్మత్వాత్ = నూ-౭25, 
అనునూకృముచే “స్పస్పరూపభూత మగు నానందము న్ఫురించు 
టయె మోతము” అనువకుము నీరాకరించియు న్నా (డు, ఇక్సై యాజ 
పయ భ్యాయమునందు 

59, ఉపాధి కే కృత్సిక్టా పున వ్రతం. సూ-రో౬, 
మతానికో 

రశ. ఈ'కొరణమావఐలన”నే యెట్లును (చేతనులుగాని చేతనాచేతనములు గాని 
యభిన్న ముఅని రెండువిధములుగ€ జెప్పీనను) అద్యైతమా నిద్ధి పదు. 

ఇ 

55. ఆటే (త (శుతులును జాతిపరమ అగుటచే సీసీ ద్ధాంతముఅకు పానివఅన 
విరోధము లేదు, 

58. మటియు నదై (శమరమాన నాత్మ గాని యవిద్య గాని కెండును గఅని 
కాని జగదుపాదానకారణనూలం కొచ్చేరవు, ఆక్క సత్యరూపుండు. ఆసంగుండు. 
అనిద్య మిథ్యారూపమాు. 

ళ7, మటియు నాత్మ చిడానందళూఫ్రుం డనుట తగదు. ఆచిదానందకులు పర 
స్పరభిన్న ములు హ్్దా! 

58, ఇక్షు ఆనందము (స్వా భావి కౌనందరూపము) ఆభివ్య క్ష మగటయ 
ము కి యనుట చెల్లదు. అచ్చట ననుభవించువాండు మొదఅగువారు లేకు. ఆనంద 
యమెల్వనికిని భర్త మగుటకును వీలు లేదు, 

ళ9. భద ఊపాఢివలఅన నిద్ధించుననిన నది సరిపడదు. అడై ఫలేనుతేమున నుపొధ్ధి మిథ్య; ఆది పరమార్థ మైన నే కాని భేదము కుదురదు. 
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60, ద్వాభ్యా మపి ప్రమాణవికోధః. సనూ-ర౭, 
61. చ్వ్యాభ్యామ వ్యవిరోధా న్న వూర్వుముత్తరం చ సాధకాభా 

వాత్ , సూ-ర, 

62. న్రపశాళ త _స్తర్సిష్టైా కర్ష్యక రృవీరోధణ సూర్ 
63, జడభ్యానృతో జడం ౩ ప కాళయితీ చ్నిద్రూ,పఃం సూ-గిం. 
64, న శు తివిరోధో రాగిభం వె రాగ్యాయ తత్సిదేః. నూ-౫౧. 
65, జగత్సత్య మదుప్ట కారణ జన్యత్వా చ్చాధకాఖానాత్. నూ, 

న్నా 

60. ఆయుపాధిని సత్యముగ నంగీకరించినను ఆసత్యమనినను విరోధయమే, 

61. , or ఇట్టి యుపొధి నంగీకరించిననే కొని ఆ'దై త డై పత శుతులకు సమన 

యము కుదురదడు, అనిన వది యుక్తము కాదు. అది శరర. లులు జూ తీపరము లో 

స్తుతపరములో యగుటచే జాని యభీపోయమా ప్రధానము శాశేరదు. దానిని 

సాం బై శ్ ॥ చ Es శో ఎ చ పు ధించుయూ కులు లేవు ఇట్లగు టచ న భేద మేళదు. భేద్యశ్రు తులయిర్థ మే పామా 

ణకు. 

62. అత్మ రూపమా స్వప్ర కాళ మగుటచే నడియీ యటై ఫతేనీద్దాంలేము: నకు 

ప మాణము ఆనియెద శేమో యడియు నంభవింపదు. అప్పు డంతయు చాత యే 
WU బో 4 

దమన నెవ్వడు దనిని తెలిసీకొనును? 

68. ముటీయు నాయాత్మ్ జడనూ కాకుండుటచే6( జేతవు. డని చెప్పయడు 

చున్నాడు గాని యది వానికీ ధర ముక్త్'దు, ఇట్లగుటచె చేతను. డనునది యాపణూారిక 

వ్య ఎవోరమే "కాని మళటయెొక్క.ట్కాదు. అచెతన్య మాకీ ధర మగునేని యాధర 
౬ నాళ రాశీ — 

ముతో నాయన జడప దార్భమాలం యనా శ0ప6 జేయును-గాని యట్లు తేదు. జడము 

కానంఠతమ్మాాథృ మున చేతన డనుచు న్నారు కొని చైతన్య మాయనకు లేదు. ఆది పంచ 

భూత సంయోగమువలన (అనలా: చాభూతీములు శరీరరూపవు ను వెందినపుడు 

కలుగునడియే. 

wry ఏ వానే Ea ॥ టో 64. జక్డున న్వ్వుప్ర కాళ శు తులకు విరొధము వచ్చును కదా! యనిన 

నదియు యు క ముకోదు, అ_శుతులు నంసారమునందలి యఖిలావు తొఆయట కి 

“జి ర గ్య ము జనించుటకి యాత ను నుతించుచున్న వి. 
యు. pan అట్టే 

65. పర పంచమూు మిథ్య యనుటయు సరి కాదు. మిథ్య యైన జానికిల. గారణము 

తెలివియుండవఅఆయ్మను, బాధక జ్ఞానము0హాడ నుండవపలయాను. ఈప9పం-చవిపయమున 

విచారింపంబోయిన దీనికి గారణనూలు గానరావ్రు. “ఇడి ప్రే పంచమ కాదు) అని 

బాధకొత్తానంబును లేదు. 'కౌవున( బ్ర, పంచమము సత్యమే, 
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అనునూ త్రములశే మణతియుకనందర్భమున నుపాధినిగూర్చియు అ-ఖె ఏత 

శతుల ప్రాముఖ్యత నుగూర్చియు. బర మేళ్వరుని స్వప్రకాళత్వమును 

గూరియు. దోవములః జెప్పియున్నాండు ఈవిధముగ పరపతీనిరా . 

కరణ ప్ర స్తావమునందు సాంఖ్యనూ త్రములలో "శేవలాటై స్రతపతు. మధిక 

ముగాననువాదముబేసి ఖండింవయబడెను. వ్యాసాభిప్రాయ మొక్క_టి తప్ప 

తక్కి నగొతమాదియ భిప్రాయములు సంళయాస్పదములు కాకుండుటచే నవి. 

యన్నియు నాపరమతనిరాకరణ ప్రస్తాపమునందు అనువాదమా త్రము 

వేతనే స్పష్టముగం దెలియవచ్చుచున్నవి. తక్కినవారితోపాటు వేదాంత 
దర్శనక ర్త యగున్యాసమహోమునియు నౌషప్ర సాపమున ప్రస్తావింపంబడవల 

సినవాండే యయియుండ నాయనకై యీ కేవలాటై ఏత పక్ష ముక్కంటి 

మాత్రమే మిగిలియున్నది. ఆయనమతము లెక్కకు మిక్కిలి యగు విరుద్ధ 

భావ్యచులవలన సంళ మయూస్తృదముగం 'జేయంబడి యుండుటచే ననువాద 

మాత్రమున విస్పష్టము కాకున్నను కై నవర్మించినవిధముగ పారి కేషిశన్యా 
యమున (వ్యానుండును అడై ్ప్రతపత్సంబును మిగలియుండుటచేే విస్పవ్ట 

వుగుచున్నది. ఈయదై స్రతపతుము అప్ర సిద్ధు డగుమజీయొక నిదియె 

యుండవచ్చు ననుటకు సావాసించినను అందు (సాంఖ్యసూ త్రముల 
యందు) మతియేమతమును గౌొతమమతాదులకంకు భిన్నముగా నను 
వాదము చేయ:బడి యుండలేదు. వ్యానునిమత మ దై క్రతము కాకపోయిన 
గాకవోవునుగాక నితరమతమైన భట్టఫాస్క రాదిభాప్యో క్తమతములలో 

నేమతశమయిన వాగ్గిసముతమని యనువాదముం చేయంబడి యుండవల 

యును కదా! అట్లు గానరాలేదు కావునం గవిలావార్యునకు వ్యాననుత 
మదై పత మనియు తాత్సర్య మనుట నిర్వివాదాంశనము. 

ఈవిధముగ సాంఖ్బసూ త్రములయందలియను వాదమువలన వ్యా 
నునికాత్పర్యము శేవలాదై స్టతమె యని తేలుచున్నను భేదవాదులు 
కొందజు అవాదినుండియు గురూపదిష్ట్రమె వచ్చుచున్నతనమతమునందలి 
యభిమానమును విడువనేరక అత్యల్పబలము లగుకొొన్నియు క్రులతో నీ 
సిద్ధాంతమును ఖండింపంజూచుచున్నారు,. ఎట్టనినవ--- 

౧ సొంఖ్యనూ త్రములయందలి యనువాదమును నౌశృ్ళయించి 
వ్యాసతాత్సర్యవు నదై ఏతముగా నిర్ణయించుటకు వీలు లేదు. గొప్ప, 
వారిచే 'ఫామ్యక_ర్తలచేం జేయంబడినృంథధములయం దెచ్చటగూడ నీనూ 
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త్రము లుదవారింవంబడలేదు. ఈకారణమువలన నివి కపిలాచార్యులచేత 

రచింపబడిన వగునో కాన్లో తెలియకున్నది. ఇట్లగుటచే మతనిర్రయ 

" విషయమున నీసూ త్ర ములు ప్ర మాగాములు కావు. 

3 మటియు నీయునువాదమును అదై స్పతమును సాధించు ప్రబల 

యు_క్టిగా పూర్వగంథములవా రెవరు 'నంగీకరింవకుండుటచే నిష్పూడు 
మారు మాత్రము కొత్తగా నంగీకరించుటనలన? బ్ర లోాజన ముండదు. 

ద ఇ పయున్నుగాక క పిలాచారుష్టలు వ్య్యానునికం కు? బూరస్తమున 

నున్న వారు. వ్యాసమహాముని త రాష్ట్రతవాండు. అట్లుండ వ్యాసనునిమత 

మును కపిలాచారుష్టం డనుపాదము చేని ననుట యెట్లు? 

రో, పయి నుదవారింప.బజిన సాంఖ్యసూత్రములయం 'దెచ్చటను 

వ్యానశబ్దము లేదు. ఇట్లుండ అచ్చట వ్యాసమతవె యనువాదము 

జేయయబడె నని గ్రహించుటకు వీ లెట్లుకలుగును? 

గి నిచారంచినవో నీశేవలాటై ఏతమును వ్యాససూ త్రముల 

యందు గానవచ్చుటయీ లేదు, అట్లు కానవచ్చినణేక దా యాగురుతు 
సనుసరించి “యిది వార్టినమశము | సాంఖక్టిసూత్రముల యందు ఆను వా 
దము చేయంబడిన దిదియో యని గుజుతించుటకు వీలు కలుగును. అట్లు 

చేదుకావున సొంఖ్య శా న్ర్రమును ననువాదము చేయబడిన దెవరిమత ము 
యెట్లు తెలియును? 

ఆ. ఇది యంతయు. గాక కపిలమహోముని వాష్టసాభి ప్రాయము 

నవళ్థముగ ఖండింపవలయు నేని యప్పుడః 66. “ఈశ రాని జ్జైహా అను 

ముదలగుసూ తృములయంటె దానిని ఖండించెను. వ్యానుండు “జగత్ కా 
రణము గా. బర మేళ్యరు నంగీకరించువాడు, ఆవతుమును కపిలుండు తిరస్క 

రించెను కదా ! ఈవిధముగా వ్యాసమత మొక్క. స్థలమున ఖిరిడీంపం 

బడి యుండ నదై సతానువాదమునుగూడా దన్న అానువాదంబుగానే (వ్యా 
సమతానువాదముగానే) కల్పింపవలసిననిర్భంధ * మేమి? అట్టి య దె చె స్టతపతు. 

వాతి యవ్వ (డో యొక డుండవచ్చును కా! 

ర, ఇట్టి యడై పతవాది మణియొక్క(డు లేకున్నను కపిలావా 

ర్యుండు తనమతీమును స్థాషించుకొనుటకై_ స్వబుద్ధిచేక నే యీయదై ఏ 
తమును భావించి ఖంక్షింపవచ్చును. > 

66, ఈక్వరు౯ డున్నా6 డనువిష య యు నీద్ధింపద్యు 
క ఆలా 



టా జప, గ్త్ 693 బ్రవాసూ త్రార్థ చ౦ ద్రి క, 

. ౮ ఇట్లు కౌకున్నను ఆకాలమున నివ్వండో యొకయ దై ్వతవాది 

యుండిననుండవచ్చును. వా౭డిప్పుడు మనకు ప్రనీద్ధుండు కాకపోవచ్చును, 

వానిమశమునే యనువాదముచేసీ కవిలాచార్యుండు ఖండింపవచ్చును. 

గా ఇహ్హైను చెప్పువక్క జ లేడు, నూతసంహిిత విష్ణు పురాణము. 

ముడలగువానియందు జడభరతాదులనుగూర్చి చెప్పంబడి యున్న ది. వో 

రై ఏతబాదులు ప్రసిద్దులు, వారితుతము నై నను కవిలాచార్యుం డన 

వాదముచేసి యుండవచ్చును. ఇంతనూత్రమున నదై వ్రతము న్యానుసి 
మతమనియు కపిలాచార్యుడు దానినే యనువాదము చేనెననీయు. జెప్పు 
టకు నటు వఏిలుపడును ? 

"౧౦. అనై ఇెప్పవలయునని పట్టుపట్టినను దానిని మజీయొకవిథ 
ముగా సమర్థింపవచ్చును.. 67, “తదనన్యతస్థ మారమ్భృుణళ మ్రైదిభః, 
౨, ౧ ౧౪౫ అనునధికరణమున నదై (తీపకును వ్యానునిచే నంగీక 
రింపంబడినట్ల్టు గానవచ్చూచున్న నది. దాసి నాధారము: చేసికొని యైనం గవి. 

లా-చార్యుం డదై పతానువాదమును చేని యుండవచ్చును, ఇంతమాత్ర 
విడిన నది వాష్టనునిపరమాభిప్రాయను జాసేరడు కడా! 

౧౧. 9ట్లు కాకున్నను శేరి, “అత్తేతి తూపగచ్చ్తి గ్రావాయ ని 
చ రో ౧. 3. అనుముదలగు సూశతములను బూచి యాకవీలాణా. 
ర్యులు న్యాసమత నుదై పతకమే యని భాంతి నొందియుండవచ్చును. , 

౧౫౨, సర్వజ్ఞుడగుటచే నాక వీలాచార్యునకు భాంతి యుండదని 
సాధించినను మోసిద్దాంతము నిలువదు. ఆయనకు గోచరముకానివివయ 
మేదియు నుండదు కావున రాబోవు కంక రాచార్యమతమునుగూడ 
నాయన యనువాదము చేసి ఖండించి యుండవచ్చును. 

౧౩. ఇట్లు కాకున్న ను ఆళ్ల రద్ధుండు కు డులోని ఇాదరి కాళకృ 
త్సున్నండు అను మునులుకూడ నదై (తులే కావున వారివుతములలో' 
దేనినై న నొకదాని ననువాదము చేసీయుండనచ్చును, 

67. “చావారంభణం విశౌరో నామదేయంి” అనుమొదలగుశు తులపలన 
YY) 

గార కారణము నొక్క._టియే యగు నన్వటయే నీదాంగత్రయు (వివరము. చూడు, బం థి ల సూ-౨-౧=౧ర 3. 

68. మవోక్తు లంద కును బ్ర, వాను నాత్త్మను గానే యంగీకరించుచున్నారు . 

న్ ల a లా 



వ్యాన తాత్పర్యనిక్ష యము = ఆంధ్రీకరణ ము. 697 

ఈనిధముగ సాంఖ్యనూ త్ర ముల యందు చేయం బడి యున్న యను 
వాదము వుతీయొకేవి భమ్వుగా నై నను కూర్చుకొనుటకు వీలుండుటచే 
వ్యానుడే యడై ఏతవాడి యని నిరూపించుటకు నెట్లును వీలులేదు. 
ఈయను బాదబలము నాశ్రయించి వార్టనునకు శీవలాబె జ ఏతమే తాత్స 

రష్టభూాతార్థ వుని సిర్ష ర యించుటకు కీలు లేదు. 

ఈఅకేపము | లన్నియు యు_కీయు క్రములు కావు ఎట్లనిన3= 
౧ “సాంఖరనూ త్ర ములు ప్రాచీన గృంథములయం దుదవారింపంబడ 

లేదో” అనుటకు టీలు లేదు. "సూతసంహి తావ్యాఖ్యాన మగుతాత్ప్సర్వ 
దీవికయందు వి ద్యారణ్యస్వామిచే 69, “అత వవ సా రుచ్య తే 

స_త్త ఏరజ నముసాం సామ్యావస్థా ప్రకృతిరితి ” అనియు పరిమళమునందు 
అప్పయ్యదీవీతులవే 70, “అనుమానిక ను స్వే కేపాం ౧-౪-౧” ఆనునధి 
కరణమునందూ /1. “ఆశవవ “నూలా త్పళ్ళ తన్లాత్రన్యి ఇత్యాదీని 
“నంవాతపకార్థత్వా త్పురువస్యి ఇత్ష్టనాని కవిలనూ స్రాణి” అనియు నికు 

పురుషార్థరత్నాకరమునందు బాలకృష్ణా నందసాగ్టమిచే 72. “మోత. స్తు 
లశ్నీత స్పాంలై §ః అథ త్రివిధదురిలాత్య_న్త న్త నివృత్తి రతష్ట_న్త నృవురుషార్థణ” 

అనియు కపిలనూ త్రీ ములు పెల్టుగా నుదహరింపంబడి యున్నవి, ఇట్లగుటీచే 

సాంఖ్యనూ త్రములు కపిలముని ప్రణీతేములం కా వనుటకు వీలు లేదు 
కొదా! “*ల్తట్లయినను నీ వుదవారించిన శేవలాడై ితానువాదకనూత్ర 
ములు మాత్రము కపిలకృత ములు కాకపోవచ్చునుకచా! ” అనిన నదియు 
యు క్లియు క్లోము కానేరదు. కవీ లనూ త్రములకు వ్యాఖ్యానము నొనర్చిన 
——__—_— 

69. ఇటగుటచేతణే గోసక్వరజ న్హమన్సుఆయొ క... సామ్యావస్థయే మూఅ 
ప పకృతి యనుచున్నారు. 

70. ఆనుమాననీద్ధ మగు ప్ర, థానము. గూడ కొన్ని యుపనిషళ్తుళఆయందు చెప్పం 

బ దడెనుంం0 96, 

71. ఈశొారణనువఅన నే “మూల ప౦-చతన్నా త్ర త్ర,న్య” అని యారంభించి 

సంహ తపదార్థత్వ పురువస్య” ఆనువజికు నున్న నూ శ్, మాలచే సాంఖ్యళా (స్రుమాన 

పెయభి'ప్రాయనూ విపరింపయి డేను, 
లా 72, ఆధ త్రీ, విధదుకఖాత్యంత నివృత్తి రత్యంతపురూహిర్థ ౪” అని సాంఖ్య లం 

మాతశ్నమునకు అక్షణను చెప్పిరి. 

212 | 
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యనిరుద్దాచార్యూ(డు మొదలగువారు. ₹8 “అథ త్రీవిధదుణఖాత్య న్త 

నివృ త్తి రత్య న్తపురుషార్థః ౧-౧” అను మొదలు 74. “యద్వా తద్వాత 

దుచ్చి _త్తిః పురుషార్థ న్లదుచ్చి త్తిః వురుపార :. ౬-౭0” అనువణకు గల . 

సర్వుసూత్రములకును న్యాఖ్యానము చేసియుండ నడువు నున్న యిీాేవ 

లాడై ్వతానువాదకసూ త్రములు మా త్ర మేల నన్ఫము లగును? సాంఖ్య 

శాస్త్రమున శేల నంబంధిరపకపోన్రును ? కపిలమునికృతము లేల కాక. 

పోవును ? కావున నీపక్షమువలన మాసిబ్ధాంత మునకు భంగము రాదు, 

౨. “సాంఖ్యాను వాదము ఆ ధ్ర సతమును సాధించుటలోం బ్రమా 

ణముగం బూర్వులచే నుదహారింపంబడలేదు ” అనునంతమా త్ర మువలనం 

గూడ పై సిద్ధాంతములకు హోని రాదు. కీవిలాదులనే వృతివాదులుగ 

నుంచుకొని వారివుతముల నిరాకరించుటకు( బ్రైయర్నించినవార లగు 

టచే భావ్యకారులు తముముతమును స్టాపించుటక్రై వారియనువాదములం 
బ్రమహమాణములుగ గ్రహించుట యనానళ్థక ముం వారు మొట్టమొదట 

తమముతమె వ్యాసమత మని సీదాంతము వేసికొనియ్ కదా కవీలాదుల 

ఖండింప నుషక్రమించిరి. “*వారిమతములలో వ్యాసతాత్ప్సర్య మేది? ” 
యని సంశయము కలిగినప్వూడు (ప్రస్తుత భేద వాదులకు నమాధానము 

ఇప్పుటకే. నుధ్యస్థనాదముగ సొకకిలాను వాదము గృహింపయబడవలసి 

వచ్చినది కాని మొట్టమొదటనే దీనిని గ్రహింపనేల ? మజియు నప్పయ్య 
దీఖీతాదులును తీనుతో సమానము యు క్రులను చెవ్పగలవారు లేక 
పోవుటచే నీయనువాదయు కిని గహీంపలేదు. ఇంతమా శత్రమున మన 
ముకూడ దీనిని గ్రహించవంగాడ దనుట యేటిమాట ? యు క్రి సరియె 
నది యని తేలియుచుండ దాని నెన్వండో యేకారణమువలననో గృహిం 
పఠే దనునించుకకారణమువలన నునముకూడ గిహీంపకుండవలయు 

ననుట యనాదరణీయము కొద! 

3, కపిలుడు వూర్వుండు; వాష్టినుండు వెనుకటి వాడు. ఇట్టగు 

టచే వ్యానమతమును కపిలుం డనువాదము చేసె ననుట సంభవింపదు” 
అనుపత,ము యు _కియు కము కాదు, వ్యాసక సిలాదు లొక్క_మా పే 

78. మూండువిధమూ లగుదుఖములం పరివూర్ల ముగ నివ ర్తించుటరీ పరమ ఫురు 
షార్థము. అ a 

74. ఎ నను అదుకఖములు నశించుటయేం ఫుడ హెర్టమాు. 

a 
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జనించి యూరకుండువారు కారు, లోకోదరణమున కె ప్రతికల్పమునం 

దును జనించుచుందురు, - బ్రట్లగుటచే వాక్ న్వమతస్థాపోమునకై పర 
. స్పరమతముల ననువాదము వేసికొనవచ్చును. ఇటు “కాకున్న ఇారిత్రి 

క దృష్టాంతము ననునరించి యల్పకాలమునకు బూర్తిమే యభినృద్దిన 
గాంచియున్న బౌొద్దమశమును వ్యాసమహాముని యట్లను వాదము జేయ, 

శలిగెను? ఇ ట్రగుటచేం బురాణానుసారముగ ఏరియుత్పత్తుల నంగీకరించి 
తీరవలయును క కావున ఏరలలో వూ రాష్టపరవవహోరము లేదు. వూూర్వకల్ప 
మునందలి వాష్టినుండు ప్రన్తుతకల్పమునందలి కోవీలునికం'కు బూర్వుండు; 

ప్రస్తుతకల్పమునందలి కప్లుడు ప్ర న్తుతకల్పమునందలి నాష్టినునికం కొం 

బూర్వండు, కావ్సన ననువాదవివయమున సంశయ మేమియు లేదు. 

రో మజశీయు అనునాడస్థలమున వ్యాసపదము తలేకున్నంతమాాత్ర, 
మున నది వాష్టసమతము శాకపోదు. గాతవమూదిమతములన్వరూపములు 
స్వస్థమువై యుండుట చేతను కేరలాటై వత మొక్కటియు వ్యానుం డొక్కుం 
డును మాత్ర మె మిగిలి యుండుటచేతను ఆయజై ఏత మే న్యానునిముతము 
కావలయు నేని సిద్దాంతము. జేయుటకు వీ లగుచున్న డి కదా! దీని నంగీక 
రింపకుండిన 75. “ఈకుతే ర్నాళశబ్దం. ౧-౧౫” అనుమొదలగుస్థల 
ములయందు బ్ర హూసూ శ్ర మున కకిలముతమును ఖండించునవ్వూడు కపిల 

పదము ప్ర యోగింపం 'చడవలయు నన వలసివచ్చును; ఆపనము ప్రయో 

గంపంబడి యుండకపోవుటచే నచ్చట ఖండింపంబడినముతము కపిటునిది 

యగునో కాదో యని నంశయింపవలసి వచ్చును. ఇట్టిసంళ య మెవ్వని 

కిస లేదు కదా! భావ్యకారు లందణు నేకపాక్యముగ నానూ త్రముల 

(ఈత లే; అను పొుందలగుసూ త త్రముల) సాంఖన్థిమతే ఖండన పరవపల నుగ 

నంగీకరించియే యున్నారు కదా! కావున నానో ప యోగము తేకపోయి 

నంతమాత్ర మున వచ్చువోని యేదియు లేదు. 

సం ఈవిధముగ కషిలసూ తీ ములయందలి యనువాద ము నాశ్ర 

యించి వ్యాసనుతము నై  గతమునుగా నిర్ణయించుటకు విలు కలు! 

చుండుటనలన బ్ర వాసూశ్ర ములయందు ప్ర క్యేకముగ నె చె వ్రతమును 

బోధించుగుజుతు కొనరావలయా నని ని నియమము లేదు, బ్రహ్మనూత్ర 

75. శ్రుతియంద్ను సంకళల్బవూర్వ క సృష్టి చెప్పలబడినది శొవున శ్ర, భానము 

జగ త్క్కా.రణము కానేరదు. 
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మంతయు నదె గతపర మనియే కదా పె యనువాదమువలన సిద్దాంత 

మగుచున్నది! “ఇఇట్లిగజుతు లేకుండిన నదై తమి న్యాసతొత్సర్వు 

మని యెటు నిర యింతువు”” అనిభ్ళాంతి నొంటెదవేమొ వినుము. అృదె ఏ 
తవాది నజియొక్కండు లేడనియ్సు నీకారణమునలన వ్యానునే యాస్థా 
నమున నిలికితి మనియు. బలుమాొటు ఇెప్పి యున్నాము. మజీయు శ్రుహా 

సూత్రములయం దై గతమే స్పష్టముగ నుజుతింపంబడి యుండజెనేని యు" 

ప్పుడు తక్కినఫామ్యుము లారంభింపంబడుట కే వీలు లేకపోవుటచే నిట్టినంళ 

యమునకే యవకాశము లేకుండునుః ee 

ఇంతవీవాద మేల? ఆట్టిగుణుతులు కూడ బ్రవ్వానూ శ్రమునందు 

కలవు, “*ఉపాధివలన భేదము కలుగు ననుట యు_క్తియు క్రముకాదు” 

అనువివయము 76 “ఉపాధిభేదే ప్యేకన్య నానాయోగ ఆ కాళ న్య్వేవఘ 

టాదిభిః ౧-౫౦” అను మొదలగుసూ త్ ములచే సాంఖ్య శో న్ర్రముసన 

నిరూవింపంబడియున్న ది. “ఆత్మ యొక్కండై నను అతనికి నుపాధులవలన 

భేదము కలుగుచున్నది" అనువిషయము 77. “*అతవవ చోపమా సూర్య 

కాదివత్ 2-౨-౧౮. .,/8 ఆభాస వవచ ౨-9-౫౦” అనుస్మూత్ర ములచే 

బ్రహ్మసూత్ర మునందు నిరూపింపంబడి యున్న ది. ఇక్లై “ఆక కాని అవిద్య 

కాని రెండునుకలసి కాని ప్ర పంచోపాదానకారణము కానేరదు” అను 

నిమయము 79. “నా త్యాఒ విద్యా నోభయం జగదుపాదానకారణం నిస్స 

ద్ర త్వత్ , ౫-౬౫” అను మొదలగునూత్రములయందు నిరూవింపంబడి 

యున్నది. 80. “జన్లా దస యతః ౧-౧-౨౨. 5కే. ప్రకృతిళ్ళ ప్రతిజ్ఞా 

76. (వ్యానతా- పేజీ 688 మా) 

77, ఇట్తిగుట చేర నే నూర్య ప్రతిబింబనులు ముదఖగును పమానములు జెప్ప 

బడిను. 

"3, ,ప,తివింబ మే. 

79. (వ్యాసఠా_ పేజీ 692 చూ.) 
(1 

80. ఈప్రపంచముయొక్కం యక్క స్థితి వినాశము. 'లెవ్వనివలన కోలుగుచు 
న్నవో వాండేబ, వాము. 

dt 

81. ఏకవిజ్ఞాన 3 తిజ్ఞ వలనను మృత్సిండాది దృష్టైంత ములవలనను వ్ర పం 

చోపాడానకారణని గూడ ట్రవామే. 
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దృష్టైన్తానుపరోధాత్ ౧-౮-౨5” అను మొదలగుసూ త్తములచే 
“పర మేళసరుండే జగడుపాదాన కారణము అనునివయము యటహానూశ్ర, 
ములయందున్సు నిర యింపంబడీ యున్న ది. ఇట్లగుట చే బ,హానూ శ్రమున 

నదై సత ప్రత్యభిజ్ఞానము కూడం గలదు. 

“ఇట్లు చెప్పెద వేమి. 82. “నా త్రావిద్యా నోభయం జగదుపా 
- జానకారణలంీ అనునూత్రముల కవీలాచార్వ్యుండు “పకృతిసహిత బ్ర హ్హ 
ము జగదుపాదానకారణము కానేరదు అని కదా నిరాకరించను,. ఈ 
వకుము శేంకరమతమువారికె గాక రామానుజాదిమతన్థులకుం గూడ 
సమ్మత మేకద! ఇ్రట్టుండ నీనిరాకరణమువలన కేవలాదై పత మె గుజుతింప( 
బడె ననుట మెట్లు” అనియెదవేమొ ఏనుము. ఆనూ త్రమున కవిలాచా 
రుష్టనిచే మూడునిధములుగా విషయము వికల్పింపంబడియున్నది. “కేవలుం 
డనునాత్మ్యె జగదుపాదానకారణనూ? లేక కేనలావిదష్ట యే కారణమా? 
ఇట్లుగాక నిరువురును కలసియ్ కారణమా?” అనునవి పికల్పస్వ్రారూపము 

లు, ఈవతుములలో “కేవలావిద్యయె జగదుపాదానకారణవమూ” యను 
రొడవపతశీమును వివారించినవో నీసంళయము తొలంగును. కీపిలా 
చార్యుల డానూ త్ర మున నుద్రేశించినయవిద్య య పరమార్థ నుగునవిద్య 
యా? లేక 'నిత్వ నుగుప్రకృతియా యని విచారింపవలసియున్నది. 
అదై పతులు చెప్పునవిద్య వరమార్థరావీణి కాదు. చానిని భావరూప 
ముగ నంగీకరించినను అనిరగ్గిచనీయురూవిణి యగుటచే ద్ర వాభిన్న ము 
కానేరదు కదా! రామానుజనుతస్థులు మొదలగువారు. చెప్పునది నిత్య 
మై పరమేశ్వరునితో గూడి యుండునట్టి పకృతి. సొంఖ్యులు "చెవ్వూనది 
గూడ నిట్టిడియ, ఇట్లుండ నాకవీలుండు ఖండింపంబూనినయవిద్వ యే దిమై 
యుండవలయును? నిర్వివాదముగ నై పతులు వెప్పునవిద్యయే యెయుం 
డనలయు, లేకున్న ప్రకృతివిమయమున సాంఖ్య నుత ముకూడ రామానుజూ 
దివుతములతోో కొంచే మించుమించు సమానమె యగుటచే నాపతమును 
ఖండించిన నాయన (కవిలాబార్యుండు) స్వపతమునే ఖండించుకొనినవాడ 
గునుక దా! కావున నిర్వివాదముగ నాయన యు ద్దేశించినడి య దై (తుండు 
శెప్పునవిడ్యనే. మతియు 63, “నావిద్యాతోప్యవన్తునా బన్హా యోగాల్. 

rm | 

82. (వ్యాస తా. పేజీ 692 చూ.) 

. 88. (వ్యాసతా.. పే జీ 688 చూ 
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౧-౨౦” అనుస్థలమున నున్న యవి ద్యాళ బ్దము అవ నుజాతావిద్యో నే 

చెపు ననుట సిద్ధాంతీమై యుండ నిచ్చట యవిద్యాళ బ్బను మూత్రము 

భిన్నార్థమును చెప్పు ననుట యెట్లు? ఒకపదమునకు నొక యర్ధ మేర్చ్పడిన 

వీదప సిరర్ధకముగ మజీయొకయర్థమును కల్పించుట యనుచితము కదా! 
కావున నాకవిలాజార్యునిచే నవ న్తురానీణి యగు నవిద్యతోం గూడిన బ్ర 

వాము జగదుపాదానకారణ మగు ననువిషయ మె ఖండింవంబడె ననవల * 

యాను. ఇది రామానుజాదులకు సమ్మతము కాకుండుట నిర్టివాదమె 

కద! ఈకారణమువలన నిచ్చట ఖండింపంబడినది కేవలా మై ఏతపతు మె. 
ఈపతుము వ్యాసనూత్రృములయందును నూచింపంబడె నని చెన్పిలీవి 
కడా! కావున నయివవవకు ముకూడ మాసిద్ధాంతమునకు భంగమును కలి 

గింపంజూలదు, 

=. చుజీయు 84, * “ఈథ ప్ర రాసిజ్లేః ౧-౯-౨” అనుయొదలగు 
సూ త్రములచేశనే వ్యాసమతము ఖండింపంబడె ననవచ్చును” అనుటయు 
యు_క్రియు క్రమము కానేరదు. ఈళ్వరునంగీకరించినమతన్థు లనేకు లున్నారుం 
అనిరుద్ధాచార్యు(డు మొొనలగు వ్యాఖ్యాతలును ఆనూ శ్రములకుగాత మూతి 
పథఖండనపరముగా నర్థము చెప్పియున్నారు. ఇట్టుండ నవి వ్యాసమత మును 
నిరాకరించు నవియె యని కల్పించుట యెట్లు యు క్రియు క్రమగును? కేవ 
లాదై వ్రతము ననువాదనుం జేయునూ శ్ర ము లనేకములు గానవచ్చుచుండ 
నావాదమున బ్రతివాది యవ్వండును లేకుండ మతక_ర యగుటచే వ్యాన 
మతమును యవళ వ్రము ఖండింపంబడవలసియుండ బవహుభావ్యదున్ల మగు 
టచే నాయనమితము సంళయాస్ప్సదమైయుండ నాయననే నీయ డ్వతపతు 
మున బ్రతివాదిగా నియమించుటకు వీలు కలుగుచుండ సొమాన్యవిమయ 
ముల నిరాకరించు నూత్రములతో నే తన్మ్మతము ఖండింపంబడియె ననుట 
యు_క్రిళూన్యము కదా! అజై స్యతానువాదకనూ శ్రీములు విశేవవివయ 
ములను (ప్ర త్యేకవివయమును) చెప్పుచున్న వి; “ఈళ్వురాని వేలో అను 
మొదలగునూ త్రములు సర్వమతీన్థులును సామాన్యనుగ నంగీకరిం చువి 
మయమనులం జెప్పుచున్న వి. ఇట్లగుటచే వీనిలో విశేవవివయమును జెప్పు 
నదే ఎ కాను వాదకన్ధూ త్ర ములుముఖ్యములుకచా ! కావున వానినా శృయిం ఆబ దా. 

Lal 
— సా చాపాను నమా 

84. (వ్య్యాసతా. పేజీ 695 చూ.) 
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చియె యక్ట నిర్హయమును గావింపవలయుననుట యు_కృము కావున నీయా 
అవపకు మూ ఈ యిట్లు యు క్ల మైనది కాదు, 

రె కక్రకిలుండు తనబుద్ధిబలమువలననే యామతమును నూహీంచి 

ఖండించెను” అను నేడవపత.ముకూడా యు_క్రియు క్షము కానేరదు. కపిల 

సూత్ర ములయందు రర “వనుత్వే ని సిద్ధాన్త నపోనిః ౯ ౧ ౩౨౧)” అనుసూ 

త్తే ము కలము, చానియర్థమును విమర్శించిన నొకానొకవాదియుక్క.సిద్ధాం 

త్మును Fg శై కొనియీ ఖండీంప నువ క్ర మించినట్లు తెలుచున్న ది. ఇ్రట్టుండ 

మిడి స్పాబుద్రికల్పితమే యని యెట్లు 'చవ్పలలము 7 

రాం బ్రకై యొనిసిదవపతముకూడ యు_క్రియు క్ష మైనదికాదుం 
ఆకాలమున నదై ఏతవాది యెవ్వీడో కలండనిన నావిషయమును నిరూ 
పించుటకు పిలు లేదు. అస్వుడు కలండని వెప్పంబడువాండు మవార్శి యా? 

లేక నన్యుండా ? మవార్షి మైినచో గురుశివరవరంపరగా గొతమకాణాదాది 
వుతములవలె వానిమతముగూడ నిప్పటివణికు వాష్ట్రవీంచి యుండవలనసి 

వచ్చును. ఆట్లు లేదు కదా! యిక నన్యు.కై నచో వాండు కలండో లేడో 
వృమాణ మేమి? అది యట్టుండె, వ్రసిద్దులగు వ్యాసమహాముని యొక్క. 

డదైెపతవాదియై గానవచ్చుచుండ నాయనను విడిచి య వ్రసిద్దుని మతి 
యొక్కని గల్చింపంబోవుట యెంత యయు_క్షకార్భము? ఇట్లగుటచే నప్పటి 
వానివుతమును కపిలాచార్యు. డనువాదముం. జేసియుండవచ్చు నను 
పతుము నిలుచున్నది కాదు, 

గా ల్రట్లు సూత జడభరతాదులును కవీలునకు పృతివాదులు కానే 
రరు. వారు ప్ర క్యేకముగ శ్యాన్హ్రమును ప్రవ  ఇంప+ వేసినవారు కారు 
కడా వాద వృతివాదములకు సమానులై యుండవలయును గాని హీనా 

ధికు లుండరా దనుట నిర్గ్షోవాదాంశే ము 3 కజూ! ఇదియునుగాక ఆనూ'తా 

దులను కేవలా టె వ్రతపతమునారినిగ నంగీకరించినవో నాగృంథములకు 
(నూతనంహిాత 'వివమువురాణము ముడలగువానికి) నడై చె వ్రతమే తాశ్చర్య 
మిని యంగ్కరింపంబడిన ట్రగును, వానికి నే  రతము * తాత్సర్య మైనవో 
వానితో నమూనార్లము లగుక్రుతిసూ త్రములక్రును ఆయ బె చై సతమ తా 
త్సర్యమని తేలును, అప్పుడు మూాసిదాంత మూరక'ణే సిద్దించినది యగును, 

వుశీయు రానూనుజాదులు ఆగ్రంథములకు భేదపరముగ నర్థము. చెన్సి 

85. (వ్యానకాఎ పేజీ 688 చూ) 

న్నా 
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యుండుటచే వానివ్యాఖ్యానము లన్నియు భ్రౌంలిసిద్ధములని యంగీకరిం 
పంబడీన ట్లగును. ఇది మికు ననిన్టము కదా! కావున నెట్టును యీ 
తొమ్మీదవవతీము యు_క్తియు క్షము కానేరదు, 

౧౨౦. “ “తదనన్యశ్వ మారంభణళ ఛ్రాదిభ్యః ౨. ౧. ౧౮ అను 
మెొదలగునూ త్రములవలన సామాన్యముగ నెలుంగంబడిన యబై గత 

మునే కపిలు(డు నిరాకరించిన” అనోటయు మాసిద్రాంతమును భంగము - 

'జేయంగలపవేము కాదు. సామాన్యము? సిజుంగంబడిన య'దై గతము 
ననగా నాయ దై ఏతేము వ్యానునకు ఫూర్షపత మనియా ? సిద్దాంత 
వపతుమని యాయభి ప్రాయము? *వన్లు ల్వే సిద్దా నవోనిః, ౧. ౨౧౨” అని 
వ్యాససిద్దాంతమును ఖండింప నుప ర్కమించిన కసీలాచార్యుండు ఆయన 
పూర్వ పకుమునో ఖండించుననుట యు క్టియు క్త మగునా? యెవ్వండై నను 
ఖండింపందలంచిన సిద్దాంతమునే ఖండించునుగాని వూర్వపతమును 
ఖండింపండనుట నిర్వి వాదాంశము కదా ! కావున న_దే కృతము వ్యానుని 
పూర్వవతు ననుట యు_క్రియు_క్తము కాదు, బంక నది (అణి తవకుము) 
యాయన సిద్ధాంతమే యనిన నదియే కదా మాపతును. కావున నీపది 
యనపకుము నవలంబించుటవలన గూడం బ్ర రోూనాజనము లేదు, 

౧౧. వుజీయు నాకవీలునకు వ్యాసమతానువాదవిమయమున 
భాంతి కలిగె ననుట నవొంజనము కానేరదు, పరనుతని రాకరణనురాకు 
మున నృీనుకమును సావించుటకు నువ కృమించినకపిలు(డు పరమతసిగ్ధాం 
తముల జాగరూకతతో. విమర్శింపవలయునుశాని ప్రమూదపడుటకు వీలు 
లేదు కచా! ప్రమాదమునం జేయంబడినపనులు కార్యసనాధకము లగుట 
యట్లు? మజీియు గౌతమాదిమతానువాదములవివయమున మో క్రిరరి 
సంశయము లేదుకదా! బ్లట్లుండ నందతీమతముల బాగుగ ననువాప్ 
ముం జేసినప్పుడు ఒక్క వ్యానమశమును మాత్రము పవమాదముతో నను 
వాదమును చేని ననుట మెటు యు కియు క మగును? ఆకపిలు(డు మన 
వలె నల్పజ్ఞూండు కాదుకదా [ ఖ్ ఇ 

౧౨౩ *ోఆకవీలుండు సర్వజ్ఞు. డగుటచే కాబోలు శంక రాచార్యుని మతఠేమునే యనువాదము చేసి ఖండించి యుండవచ్చును.” అను పంజెండవ 
నతు ముకూడా మామతమును ఖండింపంూలదు. “దరమకనిరాకరణ వ సా మున శ్యాన్తకర్త లగుగౌళమాదులనతములె వరుసగా ఖండింపగపడు 
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చుండ నొక్కస్థళమునమాత్ర మూకస్మికముగా శా స్త్రక_ర్స -. యగు 
వ్యానునిమత్రము' ననువాదముం జేయక భావషకారులలో నొక్క-నినుత్ర 
మును మాత్రమే యనువాదముం జేనె ననుట యెట్లు? భాన్య్టకారులమత్ల 
ములనే యనొవాదము చేని ననువమమున శంకరమతమునువలెనే రానూ 

నుజాదిమతములనుగూడ ననువాదము. జేయనలసీ యుండును. వారివుత్త 

. ములోను సాంఖ్యులకు నమ్మతములు కానినిషయము లనేకములు కలవు 

కొచా! విజారించిభూచిన వారి విశిష్టాదై కతపమాదులను ఖండించునూ శ్ర 

ముక్క_టియెనను సాంఖ్యళాస్ర్రమున గానరాదు. బ్రట్లగుటచే వ్య్యాసమ 

తమె కవిలాబారుషనిచే ననువాదము చేయబడి ఖండింపంబడె నని యంగ 

కరించి తీరవలయును, ఇట్లుగాక ళంకరనుతమె యనువాదము జేయ 

ఒడె ననినను మాదతుమునకు హోని లేదు. వ్యానసూ త్ర, తాత్పర్యమును 

నిర్ణయించుటకై తళేకచి త్రముతో ప్రవర్తించినభాన్యుకారు లనేకు 

లుండ ; నొక్కళంకరాచార్యునిమతమును మాత్రమే ప్ర త్వ్యేకముగ గృ 

హీంచి ఖండించుటచే నదియీ వ్యాసమతీముగా నుండనోపు నని నిశ్చ 

యించుటకు వీలు కలుగుచున్నది. కదా! కావున నీవండ్రైండనవతు ము 

మాపత్తమును సిరాకరించుటకు మారుగా దృఢ పఆిచుచున్న ది. 

౧౩౨. “వేదాంతులలో నేకబేళు (కొంతవజకుమూ త్ర మే తెలిసిన 

వారు లగు నాళ్ళ్యరథ్యాదులమతములని యను వాదము చేసియుండవచ్చు 

ను.” అనుపతముకూడా పయివానివలెనే నిస్పారనాయినదియ. స్వతంత్ర 

ముగ శాస్త్రముల నిర్మి ంచినగనాతమాదులమతములనే యన్ని స్థళముల 

యందును అనువాదపూర్యకముగా ఖండించి యుండ నొక్క స్తళమున 

మాత్రము కొ(్ర్ర ప్రవ _ర్రకునిమకమును ఖండింపక నేకజేక ముత నును ఖం 

డించెననుట యీటియు క్రి? 55, ప్రధాననుల్ల నిబర్హ్హ అన్యాయముచే శాస్త్ర 

పువ_ర్తకుండు ఖండీింపంబడినచో వానితో. గూడచే తత్చ్రంబంధు అందణు 

ఖండింపంబడుదురుకదా! ఇట్లుకాక. నేక జేళ మతన్లు తేయచట ఖండింపం 
ar ల సరన 

86. ఆ ే కు లగును ల్లురు యాద్ద మునకు పచ్చిన సందు ముఖ్యుండిగు వానిని నంవొ 

రించినచో నందజు నోడిపోయినవా ర యగుదు రనుట ప, ధాన మళ్లి నిబర్హ ఇ న్యా 

యనూ సమాన మగుమరములో నించుక భేదము కఠవా రచీకులు ఖుండింపంబడవఅని 

వచ్చినచో నప్పుడు ముఖ్యు(ండగు మఠఠర్హను మాత్రమే ఖండిఆచిన దక్కి.నవారు ఖండిం 

పయిడిన్తే రైానగుదురు, 
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బడిరని. పట్టుపట్టిన వేడాంతసూ త్ర ములయందుకూడ సాంఖ్య రు తై క బేశు 

లగుసనంద న్నాచార్యుండు మొదలగువాే ఖండింపంబడియుందు రసి యం 

గీకరింపనలసివచ్చునుః ఇది యెవ్వరికీని నమ్మకము కాదు. భావ్యుకారు 
లందటు నేకవాక్ళముగ రీ?. “కక లే న్నాశోబ్ల బం, ౧-౧-౫ అను మొదల 

గునూత్రములచే కపిలమవోమునియే ఖండింవంబడె నని యంగీకరించియు 
న్నారు దా! మీటీయు నదై దై కతానువాదకము లగుసూత్రములన్ని యు . 
నేక జేరి మతఖండనపరములె యగునేని యష్టూడు వ్యానమత మచే యుం 
డుటశే దానిని ఖండింపవిడి కవిలమతము స్థిరము కానేరదు, రీరీ, *యావ 

త్సరమతం న నిరాక్రియ లే తావ _స్త్వ్వమత మ ప్రతిష్టీతం భవతి” అని 
కదా న్యాయము. ఈకారణములనలన నీపదమూండవపతము యు క్రి 
యుక్త మెనది కాదు, 

మజీయు “నేక జేశమతములలో జేనినై న నీసు వాదము చేసి యుం 
డవచ్చును” అనిన నం దెవ్వరినుతము ననువాదము చేసీయుండవచ్చును? 
ఆక్ట' క్రరథ్యుడు బొడులోమి కాళకృత్సు్నుండు చౌదరి అని వీరు నలుగురే 
యేకజళ మఠోన్లులు. ఇం దెవ్వరిమత మనువాదము చేయంబడుటకు 

వీలుగా నున్నది ? ఆళ్మరథ్యునిమత మనినవో నది యుక్తము కాదు. ఎట్ల 
నిన: 

జీవుడు పరమేశ్వరునికార మనియు నిట్లగుటచే మృం_త్తికాఘట 
ములకువలె నౌజీవబ, వలకు భడాభదములు రెండును స్వాభావికములె 

"యనియు నాయాశ శరథ్యనియభి ప్రాయము. ఈనిమయము రీ9, “వాక్య 

'న్వాయాత్ ౧కి అనునధికరణమునందు 90, “ ప్రతిజ్ఞాసిద్దే ర్లింగ 
'మాళ్ళరథ్యః, ౧-5-౨౦” అనుసూత్ర మునకు వ్యాఖాస్టనము “శీయున 

:వూడు అన్ని భావస్థ్రములయందు నేక వాక్యముగ వివరింపంబడీ యున్నది. 

87. (వ్యాసతా._. పేజీ 699 చూ 

88. (వ్యాసతా- పేజీ 685 చూ) ః 

89. వూరో శ్ర రనందర్భ ములను విమర్శించిన చాశ్యము ప్రహాపరముగా నే సము 

న్యయించును. 

90. నర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞ కు విరోధము రాకుండుటకె జీవ బ్ర వ్యాలకు న భేదము 

కూడా నంగీకరించి శ్రుతి ఇట్లు (జీవవాచక కబ్దముఅచే 'బ్రక్తామును) ఇెప్పినది రని 

వాళ్ల రథ్యా చార్యులు రఖంచుచున్నా రు. 
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రామానుజభామ్య వ్యాఖ్యాన మగుళు్రత ప్ర ప కాశికయందును 91, “ఆయం 

యాదవపవోఒసి స్శిన్సూ తఉపన్య స్త సః తీ త్రీ హొ కార్యాత్త్మ నా కారణాత్త్య 

నొచ జీవ బ్రహ్మణో న్ఫృేదాభేదా స్వాభావిశామతా” అను మొదలగువాక్యో 

ములచే నీనీవయ మె స్పవ్టము చేయబడి యున్నది. ఈవిధముగ నాశ్శర 
థా్టాచార్య(డు స్వాభావికభదమును వాదించువా'డై యుండ వానినిగూ 

ర్చి 92. “ఉపాధి ఛే బేవ్వేకన్వ నానాయోగ ఆకాశ శ్యవనుటాదిభి; ఆను 
నన్గువాదంబును 93, “వవ మేక ల్వేన పరిన ర్హమానన్య న విరుద్ధధ రా 
ధ్యాసని అను మొదలగు దూవణంబును సంభవింపదు కదా! కానన 

నాళ్ళు రథ్య్థమత ము నశువాదము చేయుటకుగాని దానిని ఖండించుటకు 
గాని ఏలు లేదు. 

పె నిరూవణముచేతనే బొడులోమిమకతముకూడ సాంఖ్యనూ శ్ర, 

ములయం దనువాదము చేయంబడలే దని నిరూవింపంబడిన కన ముక్తికి 
బూర్వమున జీవ బ వాములకు స్వాభావికముగనే భేద ముండు ననియు 
అనంతరమున సాగేభావికముగే యభేద ముండు ననియు నౌదులోమి 
ముని యభీపాయపడుచున్నా(డు, ఈవిమయముకూడ నావా క్యాన్షయా 
ధికరణామునండె 94, “ఉత్క_)మివ్యత ఏవం భావా ది తెెడులోమిః 

౧-ర-౨౧” అనునూత్రమునకు వ్యాఖ్యానము చేయునప్పుడు భావ్య 
కారు లందజు నేక వాళ్ళము? జెప్పియున్నారు, కావున నౌపాధిక భేదము 
కలదనునభి ప్రాయ మే లేనియిళనిగూర్చి కూడ నౌపాధికభేదనిరాకరణము 

నంభవింవదు కదా! 

ఈయాొడులోమనుతము కొంచె మించుమించు యాళశ శ్మరథ్యమత 

ము ననుసరించినదియె యనియు పీనిముతమునందు జీవ బ్ర హాలకు సంసార 

91. ఇది యాదవ,ప్ర, కౌశునిపక్షయు. ఇందు జీన బ్ర వానలకు కార్యకారణ 

భావమువలన భేదాభేదము అంగీకరింప(బడెను కదా |! 

92, (వ్యాసతా- పేజీ 688 చూ.) 

98. (వ్యాసతా_ేజీ 688 చూ.) 

94. జీవుడు సంసారదళయం చదెట్లున్నను ఆదేహేంద్రి యాడి సంబంధమును 

విడచినచో బరమేళ్య్వరుభడే యగును కౌన్రన జీవవాచకళ బ్రయులతో శ్రుతి పరమేళ్య 

రుని చెప్పుచున్నది యని యొడులోని తఅంచుచున్నా (డు. 
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దళ యందు స్వాభావికభేదంబును ము ) క్రీదళత యందు స్యాభొవికాభీదంబును 
గలదనియు భావ్యములయందును తద్వా కఖారన గృంథములయందును 
కూడ విన్పష్టముగ నున్నది. ఎట్లనిన ; రామానుజభాన్యానునందు:. 

Uy 95, “అత్ర జీవాత్యన ఉత్కాన్తేః పూర్వ మ నేవమ్మ్యూవః కిం స్వాభా 
వికః ఉతెౌపాధికః త శ్రావీపారమార్థికో౬ పొరమార్ధికో వా” అని వికల్సించి 
రూొడులోమిమతము నిరాక్షరింవబడియున్న ది, ఈ భావ్యభాగమును " 
వివరించుచు శ్రుత ప్రకాశికయందు. 96 “సనన్ఫ్మూవిశపతు మో; పరాఖి 
మతం పరికేషయితుం స్వాభావికా పా ధికవికల్పః కృతః శజ్క్యరభాన్క_రో 
_క్షపకుద్వయ స్యా వ్యుక్కమివ్యత ఇ త్యేశే నైవ నూతశ్రేణ విరాచికీ 
ర్చి తత్వజ్ఞాపనాయ వారమార్థికా పారమార్థికవికల్పః కృత” అనునందర 
ముచే నౌడులోమిపతుము కూడ స్వ్వాభావికఖేదా భేదపత్ వె యని 
సిక్టయింపంబడెను, 

శంకరభామ్యమునందును 0/. “కెడులోమిపశే. స్ప్ట మే వావ 
స్థా _నరావేమో భేడాభేజా వితో అని యాడులోమిపకును నిరాకరింపం 
బడెను. భామతియందు 98. జీవో హి వరమాత్శ నోత్వ న్లభిన్న వవ 

95, ఈయకౌడులోమిమతేమాన నంసొరదళయందు జీవ్రనకు ద్రవ భావము 
లేదని యంగీకరింపయి డెను కదా! యా భేదము స్యా భావికమా? లేక నుపాధికృతమా? 
ఆందును పారమార్థిక మా? లేక్ర' వ్యావవోరికమా? 

96. ఇచ్చట నూహింపంబడిన పక్ష ములలో పరులయభి ప్రాయ (జెొడుతోమి 
నుక) మేదియో నిర్లయించుట'కై కోనంసారొకొలఅమున నున్న జీవ హా ఫేదము స్వా 
భావికమా! కౌదా! ”* అను వికల్పయ జేయంబ డెను, కంక కాచార్యలును భట్టభాన్మ_ 

౬ 
రులు నంగీకరించినపక్ష ములను గూడ (జీవ బ్ర వ్యా భేదము పారమార్థ్ళమని భట్ట ఫాన్క_ 
రండును కాదని కంక రా చార్యులును చెప్పుచున్నారు.) సీన్నూక్సినూనందే ఖండించు 
చున్నామని నూచించుట కె “ఈ జీవ బ్ర వాభేదయు పారమార్ధి శభూ? కాదా?” యను 
వికల్చ్బము6 జేయయుడెను. 

97. జెడులోమిపత్నమునందు భేదాభేదము అవసాభేదముల నెపీక్షీంచి 
యుండుననుట స్పష్టమే. ఖ 

98. జీవుడు పరమాత కంచు భిన్నుండే, ఆతండు బేహేంద్రి యాది యు కుం 
డ్ నర్వ 'కెలములయందుకు కలుపత నొంది యున్నా (డు, దానము న ద 
అగుసా ధనము అతో. గూడి ఆజేహేని యాదుల విదచు చే, సల్ మ మ 
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నతు "జే హేన్ట్రియనునోబుద్దు వ్రిపాధిసంపర్కా- త్సర్వదా కలువః- తస్య 
శ్ఞునధాక్టి నాదిసాధననమ్నన్న స్వ టే హేస్ట్రియాదిసద్టై తా దుత్క_ )మివ్యుతః 

' వరమూాత్ర జ క్రోపప కేశ్ అని యాడులోమిమతము వివరింపంబడియు 

న్నది, కల్పతరువునందును 99, “*ఉిపాధిసంపర్కో హేతుః కాలుయ్యేన 
జీవపరభేదఖొ అని యిదియె వివరింవణిడి యున్నది కావున వీనిని విను 
బెంచి చూచిన నౌడులోమియు సాగభావికభేదచాదియె యని తేలుచున్న ది 
కదా! ముతియొక గ ం౦థనమునందు నిశ్లై “ఉక్క-9మివ్యత ణో ఆనుసూ త్రము 

నకు" వ్యాఖ్యానము. చేయునప్పుడు 100, *సంసారద శకాయాం జీవస్వ పర 

మేళ్వరా జీ చేసి మోతమదశాయాం తద్భానప్రాస్తే ర్రీవళ శ్లైః పరమేళ్వరా 

భిదానవిం తౌో్యడులోమిమతం” అని యాడులోమిమతస్వరూపము వీవరిం 
పంబడియూున్న ది, ఈవిధముగ విమర్శించిన సౌడులోవుయు సారభావికభేద 
వాదియే యగుటచే నాతనిశూర్చి సాంఖ్యసూత్రో క మగునాపాధికభేద 
నిరాకరంజము సంభవింపదు కదా! కావున నీమత మూాసనూూ త్ర ములయం 
దనునాదము చేయంబడె ననుట యనుచిత మః, 

వొజీయు నాకపిలాచార్యుండు కాళకృత్స్నమతమునె యనువా 
దము చేసియుండు ననుటయుం జెల్లదు. ఆయనయభిప్త్రాయమును పలువురు 
పలు తెజిర గుల వ్యాఖ్యానము చేసియున్నారు: అందు శ్రీకణ్ణభావ్యనున 

101, “అవస్థి లే రితి కొశొకృత్స్నః, ౧-౮౪-౨౩” అనునూ త్రమునకు 
వ్యాఖ్యానము 102 ోసశ్వేపొం చిదచిద్వన్తూనా మ _న్లర్భామిత 
ప్రవ మే యగును. పరమార్థన్థితిలో నతేంయును పరమేళ్వరునివ లె శుద్ధుండే కావున ఆ 
నటు శావచ్చును. 

(ap) 

99. జీవునకు మాలిన్యము కలుగుటకు 'జీహీం, ద్రియాది సంబంధమే కార 
ణము కొని జీవబ్రవ్యా భేదము'కౌదు. . 

100. సంసారదశయందు జీన బ్రృహాములకు భేదయన్నను ము క్తదళయందు 
ఆట్లు తలేకపోవ్రుటచే శ్రుతి జీవవా చకళ బృములత్ బర మేళ్వరుని చెప్పుచున్న ది దని 

లాడులో మిమతము. 

101. అవిదో్య్యో సొధినళ మున 'బ్రుహ్నామే జీవయాపముగ నుండుటచే జీవవాచకొ 
శబనులతో శతి పర మేళ్వరుని. జెప్పుచున్నది యిని కౌళళ్ళత్సు్ను నినుతము. 

102. చేతనా చేతన పడార్థములయం జెల్ల వ్యాపించి సర్వళరీరుండై యున్న 
శివుడు సర్వళ బ్రచుల చేత నే ఇప్పంబడుచున్నాండు. కొవున కాళ కృత్స్నా చార్యండు 
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యో౭_నోు ప్ర వీవ్ష స్పర్వళ రీర స్పరస్టీశ బ్ఞ్దవాచ్యః పర మేళ్వర శ్శివ ఇతి విజ్ఞా 

యతే అక కాక్ కృత్స్నమత మేవ నమజ్షుసం శ్రుతినూత్రమవాభియు క్ర £ 
సమ్మతం” అని చేయంబడియున్నది. ఇమ రామౌానుజభావ్యమునందునో 
1993. “స్వళరీరభూ లే జీవాత్మ నాకే తయా వస్థి లే గ్ర్వళ్ జ్రేన బవ్తా 
ప్రతిపాదన మితి కాళరృక్సాష నారో సీ మన్యతే స్మ  జీవశబ్ద క జ్పస్య 
వరమాక్త పర్య న సె సవ వాచకో న జీవమాతత్ర త్రనష్టో అని 'నూత్రార్థము. 
వరి ంపంబడే త్న ఇట్లు వీరిరువురును ఆ కౌకకృక్స a ముతమునో విశి 
షా చెపతమతమునుగా వర్ణించి యున్నారు. ళంకరభగవత్పాదులన్నను 
చాన్ నదై ఏతముగా నిమాపించి యున్నారు. మధ్యభామ్యము ననుసరించి 

చూచిన నాళ్ళరథ్యాదులు మువ్వురును చై స్రతులె. ఇట్లుండ నివ్వరి 

పశ్షము ననునరించి కవిలమహోాముని కాళకృత్స్నమతము ననువాదము 
చేసె ననియెదరు? విశిష్టాదై త దై పకపతుముల ననువాదము చేనె నను 
టకు ఏలు లేము కదా! యిక నై ప్రతవతేమునే యనువాదము చేసి 
ననిన నష్టూడు మూసిద్ధాంత మే స్టేీరనుయినది. ప్రతిభావ్యకారు(డును కా 

శకృత్స్నమతము నే వ్యాసనుతమునుగా నిర్హయించీ యున్నారు. ఇట్టగు 
టచే నావుతీము నదై గతముగా ననువాదము చేసిన నదియే వ్యాసమత 
మగు ననుటలో నంశయ మేసి ? ఇట్లు విమర్శించిన 'నేకబేళ నుతస్థులలో 
మున్రగరును కపిలునికి ప్రతివాదులు కా నేరరు. _ 

వక నీయేక చేళి న నుతస్థులలో 'బొడరిముని యొక్క_(డు మిగిలియు 
న్నాడు. ము క్రీదశయందు శరీశేం ద్రియాదులు జీవునకు నుండవనుటయె 
యాతనిమత ఘు, 10౮4," అభావం చాపం రావా ప్యూనం,ళ-ర-౧౦ అను 

ఖా 

జీవవాచకళబ్లకులచే బర మేళ్ళరుని ఇప్పవచ్చు ననుచు న్నాండు. ఈఠనిమత మే శ్రుతి 

నూ, శ్రా, దులకు తాత్పర్య మని యున్నది, 

108. పరమేళ్వరునకు జీవుండును ళరీరభూతు.డే. ఇట్లిగుటచే చాకనియం 
దును ఆపర మేళ్వరు. డున్నా (డు. ఈకెౌెరణహూవలన నె బేవచా చకళబ్దముఅతో శ్రుతి 

పరమేశ్వరుని చెప్పునని కౌళకృత్సుషని యభి పా పాయనూ. జీవకళ బ్లంబును జీవు శాం 
ఖించి యాశనిలోపల నున్న పర మేశ్వరునివబకు వెప్పును గాని శేనల జీవునిమా తృ మే 
వుప్ప యూరకుండదు క్రదా! 

104. బాదరిమహిముని మూ క్రునకు జేహేంద్రి, యాదులు లేవని చెప్పుచున్నా (డు. 
శ్రుతియు నే చెప్పుచున్నది. 
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నూ తృమునకు వ్యాఖ్యానముచే యునప్పూడు భామ్య'కారు లందజు నేక వా 
కవు గ నీవిమయమునే వివరించియున్నా రు. ఇంతనూ త్రీ, తమువలన నీయ 

ననుత ము శేవలాదై ్వతమతము కానేరదు కదా! జేహే ఎస్ట్రియాద్య భావ 
మౌొత్రమువలననే యె (తము సిద్ధించునేని గొతమకణా దాదిమతి న్దులు 
కూడ నై ఏతులె కావలయును, వారును ము కిదశ యందు జేహౌని 

' యాద్య భావము నంగీకరించుచునే యున్నారు కడా! వా రజె జె ఏతు లని 

యెవ్వరు నంగీకరింప రనుటయు నిర్షషివాదమె కావున బాదరికూడ నజై { 
లీ కౌండు, ఆకనివాతముకూడ సాంఖ్య సూ త్రృములయం దుదవారింపంబడు 
టకు నర్హ్హమయినదికాదు. సాంఖ్య కృదూవణము లాయనను.౫హార్చి 
వ్యాపింపనేరవు, 

ఇట్లు సర్వమును విమర్శించిన కపిలాబార్వ్యుండు శవలాదె దై పీతముని 
యనువాదము చేసి ఖండించుటవలన వ్యానమతముని యనువాదము చేసి 
ఖండించి నని తెలియవచ్చుచున్న ది. వ్యానుండు తప్ప కేవలాదై ఫతవాది 
మణీ యెవ్వ(డును లే దనుట పయినిరూపణమునలన స్పష్ట మైనది కదా! 
ముత యు దక్కి.నగాతమాదికం త్ర ములయందును అల్పముగ ( వ్యాసమత 

మది వప్రతమనియీ యనువాదముపేసి ఖండింప+బడియున్నది గాని బై కతా 
దులలో నొక్కటి యని యనువాదము చేయంబడియుండ లేదు. వ్యాస 
సూ శ్రములయం దనేకస్థల ములలో కపిలాబార్యనసి గూర్చియే దవూవణ 

ములు 'చెప్పంబడియుండుటవలన కొపిలనూ త్రములయందుగూాడ ను 
వ్య్వానునిగూర్చి య నేకస్ట స్థలముల యందు దూవణములు చెప్పం బడియున్న వి. 
ఇదియే కడా యుక్తము, తన్ను పరుం జెంతయధికముగ దూవీంచునో 
పరునిగాడ తా నంతయధికముగానే దూపీంప పయత్నించు ననుట లోక 
స్యాయసిద్ధము కదా |! ఈకారణనువలనగూడ నో ంఖ్యనూూ త్రముల 
యందు వాష్టిసమత మవళ్ళ్య ఖండనా ర్ల మగుచున్నది. గాతమాదుల 

విషయమన్నను వ్యాసనూ శ్ర ములయందు బారినుతీము లోొక్క-స్థలము 
నందు మాత్రమే యనువాదము చేసి ఖండింపంబడి యున్న ని "కావున 
వారు నశ్తు "వ్యాసమతమును గూడ నొకానొకస్థలమునందు మాత్రమే 

యనువాదము చేసి ఖండించి యున్నారు. దానినీ పాత్ర మధై చె క్రతేము 
నుగానే గ్రపొంచి యున్నారు, వ్రతిశాస్హ్రమునందును “ పారి శేషికన్యా 
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యముచే (ఆడై వ్రతమళంబును వ్యానుండును మిగిలియుండుటచే) నీవి 

యము సిద్ధించుచున్న ది ఎట్లనినవ = 

వేదాంత శా వ్ర యునందు 105. “మేవాద్దీర్ణవ ద్వా హ్రన్వపరి 

మణ్ణలాభ్య్యారి. _౨-౩- -౧౧” అనుస్థల మున కణాదేనుత సునుహదము 

చేసి ప్యానుసిచే నిరాకరింపబడియున్న ది కడా ! ఇక్షు వై వై కేవికళా స్త్ర 

మునందును వ్యాసనుతే మ దై గతమే యని నిరాకరింపంబడి యున్నది, | 

ఆవె వై శేమీకళా స్త్రమున మూ('డవయధ్యాయమునందడు రెండవ 
యాన్వీకమున మొట్టమొదట “అత్మ ననుమాన ప్రమాణముణే గ్రహ్ం 
పవచ్చును” అని తమమతనును నిరూపించి యనంతరమున నాకా 
కర్త యగుకణాదుండు వేదాంతవతమును ఖండింవ నుప (క్రమించెను. 

మొట్టమొదట 106, తస్మా దాగమికః ౩-౩-౮” అనునూత్రముచే 
వేదవుచేతమా శ్ర మే తెలిసికొనబడందగినవాం డనీ చెప్పంబడుచున్న 

వేదాంత్యభిమ తాత, ననువాదముం జేసి విదప 107. *నుఖదుడిఖజ్ఞాననివ్స 
త్త గవి శేపాదై కాత ఫ్రింసర్వళరీరాణాం 3-౨-౧౯౨” అనునూత్రముచే 
నాయాత్మ కు నజ చై గేతవాదులచేః జెప్పంబడు నేకత్తుమును కూడ సేనువా 
దముచేసి' 108, శనానాజ్రానో వ్య వస్థాతః 95-౨౦౫” 109. “శా శాస్త్ర 

సామర్థ్యాచ్చ. 5- ౨.౩ది అనునూ త్రములచే నీషకుమును ఖండించి 

యున్నాండుః దీనిని పట్టి చూచినను వ్యోనునిమత మృదైె పత మే యని 
"లేలుచున్నది కదా ! “ఈనూ త్రములకు నర్భమేదియో” యని నంశయిరపే 
నక్కణ లేదు. పైనూత్ర ములకు వ్యాఖ్యాన మిట్లున్నది. 110. “వవం 
సమధిగత సాక్టిత్శనో నానాతై ఏకత్వ నన్దేహే వూర్వ పశ మావా నుఖ 

105 వా,న్వపరిమండతఆ ప్ర మాణమాలు గఅవానినుండి మనాక్వే్యాష పరిమాణ 

ములు నలపదార్థ్ప్తులు జనించినట్లు, + =. ఉం 

106. సవన శేపల జేదమువలన మాల్, మే యాత్మ 'తెలియంబడు ననుట 
యి కృమాకాదు. 

107. 108. 109. (క్రింది 110-వ చీరా చూ.) 

110. అవ. ఇట్లు నిర్సయింపంబడీన యాత్మ యొక్క_ండా ? యనేకులా ? యని 
నంళయనూు రాశా ఫూర్వపవ్మీమును చెప్పుచుచ్నా (డు: 

నూ. నసుఖదుక్ల నఖజ్ఞాన నిష్ట క్ష్యవిశేసా చై చెకార త్యం నర్వశరీరా కాం, 

టీ. సర్వళరీరమ్ అయందు నార యొక్క డే. | సుఖదుసఖిజ్ఞా నాదు లన్ని 

చోట్లను కూడ నున్నవి. లృవియీ క చా! యాత్ర కం డనుటకు గుటుతులు ప్రతి 
. 

(a 
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దురఖజ్ఞాననివ్న త్రృవికేపా .దెకాత్ర త్సరం సర్వళరీరాణాం నశ్వేవుళరీశే 
పేక ప బాత్రా తల్లిడ్తానాం సుఖదుఖక్ఞానాదీనాం సర్వ ఈాని శేషా దు_కం 

సల్లిజ్ఞావిక్తేషా ద శేవలింగాభా బావా చ్చొళో భావ ఇతి సిద్ధా_న న మావా 

సన్ "తానో వ్యవస్థాతః ప్ర ప తిశ రీరం నానా తానఃకుతః వ్యవస్థాతః వవతిన్ల శే 
నం . క్షాననఖాదకు: స సా రిరంనె నై కాధికరత్యే నానునన్లీయ న్లేఐకా త్తే 

వ్యాక కోరీ బ్రవానున సన్లాన ప్ర సజ్ఞః 'హేత్రష నరమానా కాసా కుర్యా చ్చ 
శ్రా శా క్యా వ్యేవం సమర్డితాని భవన్తి జ్ఞాజ్జా డాగీ వజా క 
నోరా భోగ్యం క్రేరితారం చ మత్వా ద్వా నుపళ్షా సయుజా నఖాయా 
య థశాగ్నేః ముద్రా విన్ఫులిజ్లా వ్వుచ్చర న్సి ని, ఏవ వస్తా దాత్త్యనో 
శరీరము నందు నివి మద. వరక వంకట నొక్క_టియే కదా |! ఇంతకంెటు 
విశేవనూ  అపసణజుతులును లేవు. ఇట్టగుటచే వీనిచే నూహింపయుడి నాత్మ యు 
నొర్క_౦ జే కావలయును. 

ఆవ. నీద్ధాంతయును చెప్పుచున్నా శు! = 

నరా. నానాత్తానో వ్యవస్థాతః. 

టీక. ఇన్దు చెప్పగహాడదు. ఆక అౌనేకు తే. నసుఖదుగణమిముఅయొక్క_ స్వరూ 
పము లేశములే మొనను వానిస్థితి భిన్న ముగా నున్నది కదా! అత్మ యొక్కాంజే 
యన ని సుతుదుగఖాదు లాక్కో కరీరమాన నున్న శే నర్వళరీరములయందు నుండవల నీ 
వచ్చును. ఇట్లు లేదుకదా! కోవున నాత్మ లం భిన్ను లే. 

అవ. ఈవిషయమాన మటియొక శే హేతువును చెప్పచున్నాడు: 
నూ. శాస్త్ర సామర్ద్యాచ్చ. 

టీక ఇటు సిద్దాంతము చేనినసేకాని వేదము సమర్డి రతా కాదు, పేదనజనందు 
రదజ్ఞాజ్ఞా జ్యా వజా ళన కాం? జీ బేళ్యరులు జన నృమ్యుక్ర్యువులు లేనివారు. జీవం 
డబ్తాని, ఈళ్ళ్యారుండు జ జాని. 3 కకగ్ధుశ ర్హా భోగ్యం చ తారం చ మతా ద్వా సుపర్షా 
సయుంబా నఖూాయా (చూడు 20- _21)” “క థాగ్నోః తం డ్రా విస్ఫులింగా వ్యుచ్చ 
౪ చి ఏవ మ స్తా దాక నో వ్యుచ్చర గి నీ ఆగ్ని నుండీ మిడగుటు లెట్లు వెలుపలికి 

వచ్చునో ఆశే : పర మేళ్యేరునుండి జీవులం వత్తురు,” కగ్పత్ఞగో బహాూానాం యో విద 
భాతి ?? ee (డయ్యు సీళ్ళరుం డనేకు అగుజీవులకు ఫలముల నొనంగుచున్నాండు” 
అను మొదల శు వాక్యము. లిట్లు సిద్ధా న్లకూ చేనీననే కాని సార్థకమాులు కానరవు. 
ఏకత్వమును ఇెప్పుకా నములు కడం? గలవు కదా! యనిన నవి. ఈక్వారప పరములు "కొనన 
నాత్మ అనేకు లే. 
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వ్యుచ్చర న్తి వకో బహూనాం యోవిదధా తీత్యాదీని వళత్వ శాస్తాణి 
త్వీశ్వర విమయాణి శస్తా త్సితిశరీరం భిన్నా ఆత్తాన”ొ ఈవ్యాఖ్యాన 
ముచే పె విమయము స్పవ్షముగనే తెలుపంబడియున్నది కడా! కావున 

వై. శేషికనూత్రముల ననుసరించి చూచినను వ్యాసమత మై ఏతమే 
యని సిర్ఫివాదముగం చేలుచున్నడి, 

ఇశ్లై వేదాంతశాస్ర్రమునందు. 111, “*తర్కా ప్రతిష్టానాత్,. 
౨-౧-౧౧” అనునధికరణమున గాతమనవుతీము ఖండింపంబడీ యున్న కై 
ఆనయ్యా యక శా స్రుమునందును వ్యానమత ము ఖండింపంబడీ యున్నది. 
ఆచ్చట గూడ వై శాస్ర్రములయందువలె శేవలాదె (తమే యనువా 
దము చేయంబడి యున్న ది. 

ఇక్షు 112. “వ లేన ఆగ; ప్ర తు కః. ౨-౧-౩ అనునధికరణ 
మునందు వ్యాసమహోమునిచే పతంజలిమతము ఖండింపంబడెను. అశ్లే 
యోగ శా న్రుమునందును కేవలాదై వత మనియే వ్యానమత మనువాద 
ముంజేయంబడీ ఖండింపంబడియున్న ది, భోజవృ_త్రియందు 113. “న్వరూ 
పప్రతిసైావాచితిళ క్షి అనునూ త్ర మునకు వ్యాఖ్యానముచేయ: సందర్భ 
మున 114 “యే తు వేడా న్లవాదిన శ్పీదానన్ద మయత్వ మాత్త్మనో 
మోడ్ మృన్య నే చేపాం న యు కః పతః త్రీథాహీ ఆనందసకి నుఖయా 
పక్వా త్సుఖస్య చస మైవ నంవేడ్య త యెన పతిథాసా త్పంవేద్య మాన్ల 

111. (వ్యానతా- పేజీ 680 చూ) 
112. ఈ సాంఖ్యని ద్దాంత ఖండనముచే యోగనిద్ధాంతము కూడ ఖండింహః 

బడీన ట్రయ్యెను. 

118. న్వభావముగనే నచ్చిదానందస్వరూజ్రం డగుపురుషుండు అట్టివాండే 
మొన పర మేళ్వరునితో కలయుట (అనలా సజాతీయయులగుపశు లాశచాని 
నొక్క_టి యున్నట్లు కలనీయుండుట) ము డ్రి. 

114. అత్మ స్వభావముగానే జ్ఞా సానంద న్వరూఫు(డని యు నదియే (స్వస్వరూ 
పన్థితియే) మ కి యనియా వేదాంతువం చెప్పుదురు గాని వారిమతము యు కియు క 

వాలీ అని మైనది కాదు. ఏలయనిన: ఆనందమనం౬౫ా సుఖము. అది యెష్పుడును దృళ్య మయ్యే 
యున్నది. దృవ లేశ దృళ్య ముండదు. శొవున దృశ్యము నంగీకరించిన వా రవళ్యము 
చుప్రచు గూడ నంగీకర్మింిపవల యును, ఇ పెన రెండుపదారమా అంగీకరింపంబడుట నలన నై గతము భగ్నమగును. ® 

పక్కా 
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తజ నంవేదనవ్యతిరే కే ణానుపవన్నమితి సంవేదనసం వేద్య యో. రభ్యు 
పగమొా డడజై కతహోనిక” అని వేదాంతిమత మదై 0 స్రతముగానే యనువా 

దము చేయబడి ఖండింపంబడియుండుటచే సీవిమయమే స్ప ముగుచు 

న్నది కదా! కావున పతంజలినుతేము ననుసరించి చూచినను చ్యానమత 
మదై వ్రతమే యని తేలుచున్నది. 

మణీయు వేదా_న్తశాస్త్రమునందొ 115. “ఫల వత ఉపప శ్రే 

౩-౨-5౮” అనునథికరణమున పూరగ్టమిమాంసామతము ఖండింపంబ 
డను, ఇ'క్లే పూర్వమిమాంసాశా_స్త్రమునందును అదై ఏతమనియే వ్యా 
సమత నునువాదముచేసి ఖండింపంబడెను, ఎట్లనిన ఏ తర్క పొదమునందు 
వా_ర్తికమునందు 

కేటి, “నాయ ఇ ఈుద్రరూప త్వా దభావా ఇ్యానష్టవ స్తు సునఖ స్వప్నా 

దిన దవిజాష్టయాః పవృ త్తి స్తన కింకృతాః. నె 

117, “అన్యే నోవప్ల వధకు "జ చెత వాదః ప్రనజ్య త్తే స్వాభా 
వికీ మవిద్యా న్వు నోఇ్ళేత్తుం కించి దర్హ్శతి.” 

115, “*విలవణోపపాతే హి నక తా ప్రభావికీ క్వచిత్, న ల్వేకా 
త్యాభ్యుపాయానాం హేతు రస్తి విలయణఃం” 

అను మొదలగువాక్టములచే మీమాంసా వ్యాఖ్యాత యగుభట్టపాదా 

జారు డై ప్రతమునే యనువాదమునేసీ ఖండించియు న్నాండు, నుజీ 
యు శాస్ర ప్రుదీవికయందు పార్థ సారథిమిశ్తులును తర్క పాదమునందు 

115. wr ఫలము బాగుగ ney బర మేళ్యరునుండియే కలుగు నని 

తోచుచున్నది. 

116. పరమాత్స స్వతస్సిద్దుండు; ఆయన కంక భిన్న మగు పదార్థము లేదు, 

ఇట్లుండ న్వ స్నాదులవలె నాయన కవిద్య యెట్లు కలుగును? 

117. మలియొక్క్క_.6 డీయవిద్య చాయనకు శలిగిెంచు ననినను అయన 

కంల ఖిన్నముగ నవిద్య కలదనినను మాడ దై గతేవాదము వచ్చును. ఇటుగాక 

నాయనిద్య యాయనకు స్వభావమే యగు నేని యది యప్పృటికిని తోొలంగదు. 

118. అపూర్వ మగునొశకానొకవివషయము సంభవించినప్పుడు మణిసంయోగ 

మువలన నన్ని యొక్క. దావహాళో క్ నశించునట్లు స్వాభావిక మగునది కూడ నొక్కొక 

ప్పుడు నశించుట కలదు కొని ఏకార్మ వాదులకు నట్టి యఫ్రార్వవివయ మే లేదు 
శదా! 

ము 
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119. “స్యాన్నతం ఆ జగదాదా వానీత్ * న ఏవ స్వేచ్చ 

యా వ్యోోమాది ప్ర పపంచరూచేణ పరిణమ తే బీజ మివ వృతరూ వేణ చటక 

రసం కథరి జడరూవేణ పరిణమత బ్రికిచే న్న _ పరమౌర్భతి $ పరిణామం బూ 

మః కీన గీపరిణత మేవ పరిణత వ జేకమేన స దనేక భా ముఖ మీ వాద రే 

మ్వవి ద్యావశా ద్వోవ_ర్హహాన మానై వా నాత్మ వ శ్చి దూప మచి దూ, 

ప మి వాద్దొితీయం సద్దోత్రీయ మివ పశ్యతి నేయ నువిదోస్టపాడానా న్వుష్మ 

పృవజావ న్మనాడాది వ్రపక్బాసృషి: తథాచ సర్పం ఖ ల్వీదం బవా ఆ 

ష్ వేదంసర్వంనేవా నాన్నాస్తి స్త్ కిల్బాన ఇ తద యో బహ వేడి త 

వాడాః తథా ఇన్టోో మాయాభిః పురువావ ఈయ్యుత ఇతి భేదావగ చే ర్ట 

క్ష మేవ మాయానిబన్దనత్వం ం దర్శితం తథాలోళశా స్తం పరాదు రోష్టన్యి 

119. చారిమత మేమియినిన:. ప్రప పంచస్ఫ సీకి? బూర్వమున నార్మే యొ 

క్క-_ంచే యుండెను. ఆతండు స్వయమాుగ నే అకౌళాది ప్రపంచరూపకుతో. పరిణ 

మించెను. బీజము వృక్ష మయిన ట్రాయనయే ప ప్రృప౦చ మగును. జ్ఞానరూప మగు 

నార్మే జడరూప మగు ప్రపంచము గా నూరుట 1 యె టనిన మేము (వేడాన్తులము 

ఆయనకు పరమార్థ ప పరణ మకును వెప్పుట లేదు. పరిణమింపక యే పరిణమించినట్లు 

ఏకన్వరూపుండయ్యు య నేకవిధములు-గా నున్నట్లు అద్దములయందు ప్రతిబింబించిన 

మాఖమువలె గానవచ్చుచున్నా (డు, తన్ను తానే చూచుకొనుచున్నాండు. అవి ద్యావళ 

మాన వినర్తము నొందుచు నాత్మ స్య రాపయు ననాత్మ స్వరూపమును. గాను చేతనన్వ 

రఈభూపమాను జడము-గాను అద్వితీయ స్వరూప పనూను సద్వితీయ న్యరాపక్సును గాను 

క్ గ హీంచుచున్నాండు. ఈ యనిద్యయే ప్ర ప పరీచమున కు పూజాన కెౌెరణను. విచా 

రించిన పరమార్థన్థి తిలో సృష్టియే శేదు ఇట్లు చెప్పుటవలన “ఇది యంతయు 

చై వామే. ఇది యంతయు నాల్మే య్, ఇచ్చట ననేక మనునదియేలేదు.”? అను 

ముదేలను నదె గతేజాదములు సమ్మ ౦పంబడిన ట్రగును. మటియు “ప పర మేళ్య 
రండు మాయచే ననేకరూపముఅతో నున్నట్లు తోచుచున్నా డు.” అను శ్రుతి భేద 
మంతయః భాంంతినిద్ధ మె సృృష్టముగ నే చెప్పుచున్నది, స్వయ లోకముల చొ 
త భిన్న మాలను గా చూోచునో వాని నాలోకములు ముక్తికి దూరనునిం జేయును. 
ఎవ్వడు ఆనేక పదార్థము లున్న ట్రు చూచునో వాడు నురణమునురేశి మరణ సును 

జెందును.” ఆను మొద్అగువాక్య ములు 'భేదదర్శనమాను నిందించు చున్న వి. ఈ శ్రుతి 
సందర్భ మంతయు విమ్మర్శింపంబడు నేని కోన సర్వము బ్ర బవామే భదదర్శన మనర్థకరము. 
సృష్టికి నజ్ఞాన మే శారణము.” ఆనువిషయ మే స్పష్టేమగును కదా! 

ల్ 

Fa 

Pa Cal 

ళా 



వ్యాన తొత్ప్సర్యనిర్మ యము - ఆం ధ్రీ కరణము. 717 

క _త్తనో లోకా న్వేజీ త్యాదినా అనాత్మ దర్శననిన్హా మృతోస్ప మృత్యు 

మాపు శి య ఇహ నానేవ పశ్య తీతి చ నానాతగ్గదర్శననిన్దా నర్వ మిద 
మద్వితొ ఊకుం ్ రువ్రాపరం అనర్థకర భేదదృక్టిః నృష్టి శా విద్యోపాదానే 
తత పర్థం పృకటయలతి” అని శకేవలాదై గతమె యనువాదముం జేయ 

తవికియు. వ్యాకరణశాస్ర్రమునందును తీద్యా ఖాత యగు 

భర్త వ్పృివారి; 

120. క “యత్ర దృష్టా చ దృళ్యళ్బు దర్శన జాపి కల్పితం, 

ఈ నైస్ట నార్థస్య సత్యతప్ట మవ (స్రుయిక్షి_న్తవేదనఃం?” 

అని పే₹కాంతమతము నదై పతముగాచే చెప్పియున్నా ౬డు. 
తరం తీయు వేదాంతళా స్త్రమునందు {21 పత్వు రసామజ్ఞస్యాత్ . 

౨=.౨- ౭” అనునధికరణమున శై వమతేమును నిరాకరింపంబడియున్న ది. 
ఇకై కౌ ఇాగముమునందును శివునిచే వ్యాసమత మై ఏతమె యని నిరా 
కరింపం బుడి యున్నది, ఎట్టసినవ- 

చ్బ గేం దృసంహీతయందు జ్ఞానపాదమున చతుర్ధ వటలమునందు, 

భర డ్యా ౭౩ ఈ వాచః. 

*“ 2a లె “ వెదా న్హసాజ్ఞ్యసదస క్యా రార్తికమ'తాదిము, 

నసాధనా ము_క్తి ర్నస్తి కో వి కేవ శృివాగమే.” 
శో క్ర, యా లూ 

126. ౨. “ప్ర ణేశ్రసర్వదర్శిత్వా న్న న్ఫుటో వస్తుసజబివాః, 
ఉపాయా న్పఫలా _స్తద్య మైెవే సర్వ మిదం పరం. 

l24. 5 వేదా నే ప్వేక వ వాత్తా చిదచిద్వ వ్ క్రిలవీళః, 
ఆత వేదం జగ తరం నేవా నా నాస్తి కీబ్బన. 

శ 

120. దష్టయు దృళ్యంబును దర్శనంబు "నెచ్చట కల్చింపంబదెనో ఆపదా 
ర్ధమే సత్వ ముని వేదాంతులు ఇెప్పుదురు. 

1231. _శనమతను యు క్తమయినది కాదు. అందు పెక్కు_దోషములు కలవు, 
132 128-124-185_126-127, వీనియర్థ ము గ్రుంథమునండదే వివరింపంబడీ 

యున్న ది- 
వ 
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125, రో 
$ ప్రతిజ్ఞామాత్ర మే వేదం నిశ్చయః కింనిబంధనః 
ఆఫ ప్రమాణం త్తే త్రాతా ప మేయత్వం ప్రపద్య లే, 

126, ౫%. య డక డదుభయంత త్రీ చతుష్టయ మపి స్థితం, 
అదై పకవోని కేనం స్యా న్నివ్స)నూణక థానష్టథా. 

127. ౬. భోగసొనూష్టపిమాతవమా చ యా నెష్తా వాత 4సొదిభిజ , 
నాన తే కస్సు చి తాపం న చైవ నూగతం విభుః” 

అను మొుదలగున్లోశములచె వర్మి శసయిడీన యింద ఫోర ద్యాజనంవా 
దమువలన నీపిషయము. స్పష్ష మనసుచున్న ది, “పదాంతసాంఖ్యాదిమత 
ములలో నన్ని టియం దును వమ క్రియ త త్పాఫనములును కూడ నుండ 
నీకై వాగమమున నున్న యాధికష్ణ మేమి?” అని భరద్వాజుడు ప్రశ్నిం 
వగా నాప్రశ్నమునకు నిండ్లుడు సమాధానము వెప్పుచు సామాన్య 

ముగ సకగమతేముల దూషించి మొట్ట మొదట వేదాంతమతమునే సవిశే 
మముగ దూషించి యున్నాండు, “తై వాగమము నోనర్చినళివ్రండు నర్వ 
జ్ఞుండు తక్కినవ్యాసొదిమును అట్ల వారు కారు, కావున నామోూన్యముగం 
జూచిన నికరమతము లేవియు ప్రమాణములు కానేరవు, ప్ర లేష్టకముగ వివ 
రింపంబోయిన-చో వే జాంఠనాతన్టులు అత్త్యభిన్న మగుపదార్థము నంగీక 
రింపరు. ఇట్లున్న నీది కేవల ప్రతిజ్ఞమా క్ర మె యగునుకాని సిద్ధాంతము 
కానేరదు, ఇసియె సిడ్రాంత మెన్చచో నీవివమయమున వేదాంత కాస్ర్రమ్ము. 
ప్రమాణ మగునా? కాదా? ముదటిపకుమున నాత్ర ప్రృమేయుండు కావ 
లసివచ్చును. సృమాణా ప మేయమ. బు రెండు నుండినచోం బమాతీయుం 
బ్రమితియు గూడ నుండవలసివచ్చువు, అట్లు నొల్లుపదార్థము లుండవలసి 
వచ్చిన నదై గతమునకు భంగము దచ్చునుకదా! లక రెండవపత్ము 
నాశ్శయించిన నావొాదమువలనః బై యూజనమె యుండదు, నుజీయు' 
నాత్ర యొక్క డయినచో ప్రపంచమున కంతీయును భోగ 'మొంక్కరీతిగ 
నుండవలసివచ్చును. మోవముకూడ నొక్కమాతే కి లుగ వలసివచ్చును, 
లేకనై న పోవలసిన నొ. ఏకి రూపుసియందు కర్శభేదము కూడ సంభ 
వింపదు కదా” అని సిహాపించి యున్నాడు, ఇక ఆ మృ?ం ధ సంపీ 
తకు వృ త్తి నాచరించిన భట్టనారాయణ శ్రీ కణ్ఞాబార్యుల చేతను సృ తికి 
వ్యాఖారనమును రచించిన అఘోోకివాణార్యులచేశ్రను అోాపీవయము 
ప్రకటింవఃబడి యున్నది. వొరివ్యాఖ్యానము లపరిమితీములుగ నుండుటచే 
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గుణింహునై కొంతమా త్రమే యీ 
ళా 

ల జలే! జ | ల ఇ 1:8, వేరా చ్చ సేగిక వ వేతి తథా దనే ఇతి సర్యఘా తౌ న్ఫరాతా వకం వి 
జ 

సు ది [ra ॥ యజ, శో న లావా వ చన టో ry నా పుం బవహుఢా య; కరో తీత్యాది శ్రోతిభిః పరమా జత సకల ఎవచిడ్భా 

ఇ ము a 
షె అంతల కీ కడ po కన నో na 

తగు ఖాన తథా తథా దై చి త్యేణాససి త్ర స్స నాలాటి బ్ సత్ వ్రతిభా న 

ఎలో 

క 28% వేదా నన్తే EX ఏవి? అనుకోక మునకు వ్యాఖ్యానము చేయాచున్నా ము. 
“పర చేంళ్వరు, డొక్క_ంజే నర్వభూతసుఅయ ందు నంత ర్యా మిస్తరూపముతో 
నున్నాడు. అతండే దపృపంచవమ న నేకవిధకులు-గా నొనర్భుచు న్నా డు.” అనుమె 
దఅగు. శు తుల ననుసరించి చూచిన ప్ర ప౦చ నున గానవ మ్బ నర్వ భేద ముఅకు నుత్ప్స త్రీ 
వినాళ చఘులకు నాది కొరణభూతుయడై సకం త్రుడె యున్న పర మేళ్వరుండే యొక్కం 
డయ్యు శుద్ధుడయ్యు నాయామనన్సులు ననుసరించుచు నంసారము నొంది జీవని 
పర్ణ ౦పంబడుచున్నా (డు, ఇరనిన్వ రో "పము యథార్థ ను గం చెలినీకిెనయంబడునేని ముక్తి 
కలుగును. సర్వస్వరూపముఅతో నాపక మేళ్యరుం డే. యః౦డుటవఅనను భేదదృక్టి 
రజ్జునర్చృ జూనమువ లె మిథ్యయే యగుటవఅనను ఇదియే నీద్దాంత ముని బీదా న్తులు చెప్ప 
దురు, కతిమిరరోగము కలవాడు నిర్మల మిపనాకెళమును నా నావర్తముఅతో(౧వాడి 
న డానిని 7గ తీలంచునట్లం అన్ఫుకన్యయా ఫుం డై నిర్వ కారులడె యున్న పర మేళ్ళరుని 
గూడ నవీద్యాపళమున కాలుహ్యమాను జెందినవానిని7గా దలంచుచున్నారు; ఖిన్ను 
నిగా భావించుచున్నారు.” అని భర్హ్మవారి యీవిప కము జే నివరించియున్నాండు. 
ఈ కారణ మువఅన వేదాంతిముతమున నాత్మ యొక్క_లజే. మనస్సులతో శాతనికి సం 
బంధశః కలఅదనియు దానివలన స్వ భావమూ నిర్వికారుండే భకయ్యును. జలనజిల 
ఈఈ0దు ఇహ తిబింబించిన నూర్యునికివ లె నాయనకు విశరమాలు కలినిన టంందు ననియు 
వారు ఇెప్పుదురుమూథ్య డొొక్క_డయ్యు బల ములలో పతిబింబించి ౧5 నేకలుగా 
దోంచునటు పర మేళ్యరులును 'చేవాముఅతోనుండీి య నేకులు శా దో౭చుచు న్నా (డు.? 
ఆని చెప్పు శు తినించాడ సీవిషయమున( చు, మాణముగ మదవారించుచు న్నాండు, 
ఈపవమా నరిపడదు, 

నన కరా వలల మ 

ఆ ఇ క్ న్ గ సు 
లౌ 

మూత్రా భీ శ్చితా భి రభిమన్య తే త ఛేదన మమృుతం బ్రహ్మా నిర్వికార మవి క eT 
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ద్యయా, కలుషత్వ మి వాపన్న మ్చేదరూ వే ప్రవర్త కతి వనం చా 

భిన్న మే వేదం పరం బవ పరమాత్త్మలవణం మనసా హీ సంసార 

ధర న్పుఖదుగిఖాదిభి రోర్టగః పరమాత్తా తు నూరి ఇ వాన్ఫుః సతి 

బిమృళభదై రుపాధిభి రఖి న్నోకి భిన్న ఇవ పృతిభాతి యథా వ్యాయం 

జ్యోతి రాత్తా వివస్వా నపోభిన్నా బవా భై కోమగచ్చన్ ఉపాధినా 

క్రియ లే భేదరూపో దేవః జేకే ప్వేవను జోకు మాత్తా త బేతన్నో' 

వపద్య తే” అని భట్టనారాయణ శీ కళాచార్యవృ త్రియందును 129. “అ 

థాన్యదర్శనాన్ఫుటక ప, కాశనాయ ప్రథనుం వేదా న్తవాదినుత సా్టాన్ఫు 

టత్వ్పుం సూచిత దర్శయితుం వేదా శే ప్వీత్యాది క్ల కా రన తన్మత 

ముపన్యస్య కే త జేన దర్శయ త్యా తై వేద మిత్యాది అవి ద్యాను బన 
తో౭. సత్యరూప ఏవ పళు మృగాద్యున_న్తళరీరభే దేన బబు ప్రకా రోర్థోో 
జీవాత్తభి ర శ లే స్వవ్న ఇవ స్వవ్నే వ్యూనన్త్న 'పురువ ప్రకాశాది 

ప్రకారో దృశ తే తతళ్చ ద్విచన్ద ప్రతిభానవ దై ఏత ప్రతిభాసో ప్యసత్య 
ల తేక వ్ బాత్రా శ్ర తితో యు క్రిత క సిద్ధః అని యాూవృ చ్లికిం జేయ 

బడిన య ఘోరళివాచార్యుని వ్యాఖ్యానమునందు నున్నది. ఇ్రట్లగుటచే 
శేవలాదై తమె వేదాంత శా స్త్ర మునకు తాళ్నర్భ్ణ నుని శతేల్పుచున్న ది. 

అందజును వేదాంతవుత మనుపేగుతోనే కదా వెయదై వ్రతము నను 
వాదము. చేసియున్నారు. + 
గ 

ey 

129. ఇక నన్యమతమాలయందు శఅదోపముళను నిరూపింప నుపక్ర మించి 

మొట్టమొదట జేదా _నిమతమానందలి దోషముల నూచించి ఖండించుట కె “సీదా 
గు 

చేమ” ఆనునర్భ ో క్రమున చారినుకమా నుపన్యనీంపయుడెను. “ఆతెజేదంి” అను 
రాగి చై 

తక్కిన యర్శన్హోక మున నదియే వివరింప(బడీనది. వస్తు వొళ్ళా.టిరడీం యెనను అవిద్యా 

నంబంధమువలన పశుపక్షీమృ గాదినానా భేదములతో జీవులు దానిని చూచుచున్నారు. 

న్వప్నవమానందు ఆత భిన్న ము లగుప దార్భమా లేని ము లేకున్నను తనకం"కే భిన్న సు 

లుగ ననేశముఆ జొచునట్లు సంసారదళయందును జూచుచున్నారు. కొవున నిరు 

వ్రరు చంద్రులు కల రనుట యె ట్రసత్యమో ప్రపంచము కలదనుటయు నశే యస 
త్యమా. ఈకారణమువలన చార్శ యొక్క_ండే తనుట యూక్తుఅవలన నిద్దించునది. 

ఆదీ @ 
శు తులుణాడ నీనిషయమ్లున ననేకనూలు గఅవు. కావున నాత్మ యొక్క. డే యనుట 
సిద్ధ న మయినది, 
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ఇమే అగ_స్పకికుహాముని పృణీత శివరవాన్వమునందు నూూండన 

యంశ ్మయున ముష్పదియాజవ యభాస్టయమునందు 

130. “న తే గాతమా కాశనిత్వత్వ వాదో 
మతో వేదవేదా న్తకత్వోజ్ఞమూ నే, 

నకే జైమినే శృబ్లనికత్యవాదో 
నమిథాష్టల్బనా దోపి వేదా_న్తినొం లేం 

131. న బన్టోవీ మో వ్లోవీ వేదా 5 న్తశా సే 
తథా దృష్టినృష్టి ప, మొ దోపి దృష్టః, 

అవిదాక్టవిలాసో నళో వీవా కలో 

విలానై రత _స్తే నే జనజ్ఞాల మూావీత్. 

£3౮2. నణాన న న్తవేదా న్హవాశావిచాే 

వా రారాధశా రాధ్యభావాభిమానః, 

న చే న్నాధునా కరమార్లో వినష్ట 

శిబి కారాధ నామార్హ ఎ వారా శఈుతస్యా కీత్ + 4 

అని గాతవముముసయభిపాయ మగుసా- కాళ సతర్ణిత్టీవాదంబును జై మిని 
మునియాభిప్రాయ మగు కబ్దసతపశ్వ వొదంబును వేదాంత్యభి ప్రాయ 
యగు ఆగని సోఛ్యాత్వనా దంబును బంధ మోక వ్యవస్థా భావ బాదంబును దృ 

“వసృృష్టి వాదంబును యవాదపూర్వక ముగా ఖండిరేపంబడియున్న ది.ఇందు 

ఆరంభ మున గొతమ జె మినిమునుబ౬ బేర్కొని యుండుటచే వేదాంతళ బె 

ముచేత వేదాంకనూ ంత్రక ర యగువ్యాను నే పేర్కొని యున్నట్లు తో 

150. మీ వేదవేదా న తత్వవేత్త: సీకు గౌతమాండు చేయు చాకాళ సత్యత్వవా 

దము సమ్మ తముకెౌదు. జై మినిమహాముని ళబ్దమా నిత్యమని చేజవాదం౦బును జేదాం 
_-_ తులు (ప్ర పంచము మిథ్య యనియు, 

1831. బంధమోక్ష ములు పరమార్థ స్థితిలో లేవనియు దృష్టి చేత మాత్ర, మే సని 

కల్చింప౬బ డెననియుం జేయువాదము నీకు సమృుతము కాదు. సీ విలానముల చేత జే 

సర్వ్శప్ర, ప ంచము కల్చింపంబడీయుండ నవిద్య ED కల్చింపవలయంంను? 

1832. నుటీయు వేదా న్హమతేనూను విచారించిన నోపర మేళ్ళరా! ఫూజ్యవూజక 

భావమే కపదుకదు, వారు యీనిషయమును కుదుర్చట కై యొంతనో ప్కృయాసపడు 

చున్నారు కొని ప్రయోజనము లేదు, భేద మనునదియు కేకొపోన్రట'చే మంట మొదట 

కర్మ ఆతు నళించెను. ఇంక మానసకర రూప ముగునారాధన నిట్లు నీద్ధించును? 

* 215 | 
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చుచున్నది. కావున నిచ్చట వేజడాంతవతముగా ననువాదముం జేయంబడి 

యున్న శేవలాదై గతము వ్యానమతీ మే యనుట సిద్ధాంత ముగుచున్న ది. 

మణీయు వేదాంశళా స్తమునండు 

1:3. “ఉత్స త్త ఫ్రిసమృువాత్ ౨-౨-౮౨ 

1564 సముదాయ ఉభయ హేతుశేపి తదప్రా ప్తి, ౨-౨౩-౧౮ 

133, 3 కసి న్ననమృువాత్ 0 శీ 55 

1:6 వకఆక్ర, వళ్ళరీలే భావాత్. ౩-౩3.౫౨” 

అను నాలుగు అధికరణ ను లయందడు వ్యాసముని చేళ గృుముముగ పాంచరా 

త్రీబొద్దార్హతీచా ర్వాః మకిములు ఖండీంపబడెను. ఇక్రై యాపాళ్ళ 

రాత్రాదితంత్రములయందును. వ్యాసమతము కేవలాదై ప్రతమనియె 

యనువాదముచేసి ఖండింపబడె నని తెలునుకొనవలయును. గృంథవి స్తర 

భీతిచే వాని నిట నుదహరింవలేదు. పె నవర్శించినవిధముగ నాయాతం త్ర 
ములయం దృదై గతము ననువాదముః జేసియున్న చోట్ల నాయి వ్రతము 

వేదాంత ₹స్రాా్రఛిమకిమని స్పన్టముగనే ప్రతివాదింపంబడి యుండుటవే 
“వెదాంతముత మనంగా నై పశనుత మో యని స్ప్టముయినది. ఇట్లగుట 
చేత వేడాంతనూ తేక ర న్వాను;డే యగుటచే నాయానమత్ర మదై ఏతమె 
యని తేలినది కావున సర్ఫవాదిస మ్లకే అగుళవీలాూాదు లరిదటు సేనా 

కరముగ వ్యానతాత్సకరము నై స్రతమనియె యనువాదము చేసియుండో 

టవలన వ్యానతాత్సిగ్ట ముజె సిక మనుటలో సెవ్వనికిహూడ వివాద ముం 
డ దని నిళ్ళసంచుచున్నాను. పృలివాదుల వాదము లెస్పోయెనను యి 
సిద్ధాంతమును నీరాకరింహజాలవని నొక్కి చెప్పగలను, ఈపిఫముగ నుప 

నిమత్తువాకష్టముబయర్థ మును విమర్శించుటనై యేర్సడీన బ్రవాసూశ్రము 

188. జీవుడు పర మేశ్యరునుండి జనించు ననుట సంభవింపదు. 
134. పరమాణువ్రలపలన కలుగునని చెప్పంబడు సృృథివ్యాదిసను దాయములు 

కొని స్మ_౦ధమాలఅవలన కలుగునని చెప్పను నాంతరనము చాయములు కొని కలుగు 
టకు వీలులేదు. 

185. ఒకళ్ళ నయందు వియద్ద ధర్మము లుంకు ననుట నంభవింపదు. 

186. శరీర మున్నప్పుడే సుఖాదు లుండు టవలనను లేనప్పుడు లేశపోవుట 
నఅనను శరీరమే యాత్మ యని శొందజం చెప్పుదురు, | 
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లకర జై షతమె తాత్పర్య మైనయెడల శ్రుతులకుగూడ నదియె తాత్పర్య 

మనపట స నిర్చివాదాంళ ము, 

ఇ ట్రగుటనోత నే నూతీసంహితయందు యజ్ఞ వె భవఖండమున 

137, వక మే నాద్వోతీ ఈం నొష్టి డి తాష్టవొ శ్ర తి రాదరాత , 

మాయామూాత్ర మిదం దై. ఏత విత్ బూ హోవావరా శ్రుతిః, 

కేప్, వకత్వ వ్పోశ్ద్టి ఛో మోవా 5 తకః కొ బ్రతి చానా పూ 

| ద్టతీయా జె భయం నాల్సే నుఖ మి త్యపి బాహా హీ. 

139. అక _స్తర్క పమాణాభ్యాం వస్తే గకత్వం నుిశ్చిశం, 
విదుపూ మనుభూత్వా చ వన్పేస్టకత్పం నువిశ్చితం 

1:0. వస్తే పకతగం మహోవాక్వా్ట జేన జూన చ్చి యే దిషీజాః, 

తేముచ్చన్తే హినంసారా డ్యథా స్వప్నా త్ప్ర)హోధతః. 

141. భేదదర్శన మాస్థాయ ముక్తిం వాబుని యే నరాః 

వే ముదా సె ఘోరనంసాశే పగ చేవ న సంశయః. 

అనీెవ్పృంబడియున్నది. నుటీయు నచ్చటనే మజశజియొకచోట ముప్పుదితొ 
మిద చయ ధి స్టాయమునందు 

187. “జక్క డే రెండనదిలేదు.” అని యాదరముతో శ్రుతి చెప్పుచున్నది. 

'₹ఈ జోద్ మంకయు మాయయం)” అని మతీయొక శ్రుతి చెప్పు చున్నదే. 

188. “తత్ర కోచోవా:ః క కోక పకల మను పళ్య తః” అనునది శ్రుతీ 

నస్వరహా కూ ము, నర్వయు చేకము గాల జూచువానికి శోకమాహాము లెక్కొ.డివి”” న 

రయం తి కలదు. రెండవది యుండిన భయము కలుగును. అల్పకునందు సుఖము 

లేదు.”” అనియు. జెప్పుచున్నది. 

1 89. ఈికౌరరావూవలన యు కులతోడను శ్రుతుఅతోడను విద్యదను భనమా 

తోడను వత్తు వొళ్ళ_టియే యనుట నిర్తయింపంబ డెనుం 

140. ఈవిధముగ ముహావాక్యార్గజ్ఞాన మువలన "నిస్వరు పదా ర్రైక్యము 
yun 

నెం ౦గపదురో యట్రి నారు కలనుండి మేల్కా_౦చినటు సంసారమునుండి మూకో 
చ్ అంటీ 

అగుదు రెపు . 

141. ఇటుగాక భేదదృష్షిని విడువక "సివ్వరు ము_క్రినొందదలంతురో చారు 
రగ 5 బూత 

సంసారము నే జెందుదురు. 
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142. అ థాత సృమ్బిివవ్యూమి నమౌాసేన న విస్తరాత్, 
అవరోధం తు వేదానా మశేసాణాం ముసీశ్వ రాజ 

143. ద్వివిధో వేదరాశి ను మునయ స్పం శితవతాః, 
నత్వ్య్వాదై సతపరః గ జ్యేదమార్ల స్పమాసతః, 

144, కల్పిత జై ఏతసివ్ష ను వేదభా నోజపరో ద్రజూ, 

సకష మేవ స దాఒమై ఏత మసత్యందై ప్రతీ భూ స్తికాః, 

145. వృత్టతా దే రగమ్యతాష దై పకన్య తు సర్వదా, 

శత వార్డవతీ సామో దడ బె ్వతిక్టుతి రా స్తికాః 

146. అన్త న రేణ శతి కేదో లోక సిద్ద స్ప బే జివ హో 

కేన సౌర్డ ఫ్రే తత్త శ్రుతి ర్హానోతిగామినీ” 

అని చెప్పబడియున్నది. అచ్చటనే బ్ర బ హ్రూగీతయందు ఐదనయ ధాస్రయమున 

147. త్వంళ క్రైర్జో య ఆథాత 'సోజపాం కస్ట వవ పొ, 

యోవాంళే క్షూర్థ ఆఫాత్ స త్వంళ బ్రార్థ ఏవహీ: 

142. ఓబుషులారా |! సర్భజేనమాలకును_ పరస్పరవిరోధము లేదను విషయ 

మును సంక్నేపమగా( చెప్పెదను. 

145, 144. మీఈహూనులా రొ! వ్మతనిన్లులారా ! జేదమా రెండువిధములుగా 

నున్నది. అందు కొంతభాగమయు సౌొరమార్థిక మగునభేదమును జెప్ప్పచున్నది. మట్టి 

కొంత భాగము కల్పిత మగుభేదనమూ ననువాదము( జే చుచున్నది. అదై పతయే సత్యము 

చెత నుసత్య ము. 

1465, అభేదము ప్ర త్యతదుఅకు గోచరమగనది కాదు కానన కా స్త్ర మునకు 

జానిని బోధించుటవలన నూరే, మే సార్థకత్వము కలుగును. శాని మటీయొక విధము 

గా కొదు. తెలియంబడనీదానిని కదా శా న్ర్రము చెప్పవల యాను. 

146. ఇక 'భేదమన్ననో లోక్రనిద్ద మె శ్ర తిచేం జెప్ప(బడినను జెప్పంబడకున్న 

ను గూడ తెలియవచ్చుచున్నది. "కావ్టన నిల జెప్పుటవఆన కా న్మృక సార్థక మో 

కానేరదు. ప ప్ర త్యమెదినిద్ధ మగుదాని నే శబ్బము కాడ జెప్పిన నది యనువాద యీ యు 

గును కొనీ విషయనిరూపణము కానేరదు. ఇన ళోబ్బము ప్ర, ప మాణమే శకాశళపో 

నలయును కదా! 

147. వీవు అనుష్టదమునకు నర్గ మేదియో "నేను అనుపదమునకు/గనాడ నర మది 
ర్ట యీ; చేను అనుపదమునకు సర్గ ర మేదియో నీవు అనుపదమునకుంలహాడ నర్గ మదియే, 



154, ' “చ్చడ్రానా మన్య నై వ యీ వద ని విమోహితాః, 
_  మహాోసాహసికా వన చేతశే హి న నంళయః, 

155. మదుక్తార్థ ప, కా రేణ వినా యే ప్రవద్లి త్తే 
అనా చీ పీ సిరాలమ్చే పత్ర నే న నసంశయః. 

156. వేదార్థః పరమాొబైి శం నేతర త్సురవుజ్ణవాః, 

నవే స్వ తై గవ మే మూసా పతిమ్యతి న సంళయః. 

107. అన్యథా వేదవాక్యానా మర్థ ఇ క్యతిశ జ్యయా, 
క్ . w--] జ" అనిశ్చిత" ర్థా నై మానా యుప్లూః షా పతివ్యలతి, 

158» ఇతః పరం న నక్తవ్యం విద్య కే నురవుజ్జ్దవాః, 

సకష్ట మేన మయా ప్రో క్షం శంభోః పాదం స్పృళా న్యూవాం 

అనియు జప్పంబడీ యున్నది. 

ఈకారణమువలన భగవద్దీతలయొక్య యభీ వాయముకూడ నై ష్ట 
త్రమె యని యంగీకరింపవలయును. అందు పదమూ; డనయ ఛాన్టయమున 

“శే కృజ్ఞ కాపి మా విద్ది సరత తే తేషు భారత, 

 శేశ్రీషేక్రజ్రయో కానం య _త్త దానం మతం మమ, 
క్ష్ క్ 

154. వేదములకు నుజీయొకవిధముగ చెవ్య రర్భము వెప్పుదురో వారు మహో 

సావానీకులుశాని సామాన్యులు గారు, .° 

155. నేను (చతుర ఖబ్ర వూ) చెప్పినట్టుగాక మలీయొక విధముగ "నెవ్వరు 

వేదార్థృమును ఇెప్పుదురో వారు నిరాధార మగు పొడుభావియందు పడినవాశే య 

ఉదురు. నంశ యవ్వ లేదు, 

156. మీజేసతేలారా! జే దార్గము కేవలా రై పర మే'కొని శండవది శౌదు. ఆట 

గువేని యీశణముననే నాతేల నేలపెం బడును, 

157. వేదమాలకు ను జీయొకయర్థము శలటేమొ యను శంకే నర్గ నిర్ణ య 

మును గావింపకుందునేని మిళిరన్సుహాడ చేల వెంబడును. 

158. ఓ బేవళా క్తేస్టులారా ! ఇంతకం యె చెప్పవలనీనడి యేమియు లేదు, 

జీను ఇప్పుడు సర్వమును యథార్జము నే చెప్పితిని, శివుని పోద్ మాన, 

159. ఒయర్డునా! షప వర్వమేశ్ర, ముఅయందును శ్నేక్ర త జ్ఞాని నన్ను గా నెతిం౦గుము , 
క్షేత్ర గ్ర శ్నేత్ర క్జాలను విభాగించి మెజుంగుటయే నామకమం జ్ఞానము. 

వౌ 
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160. త్ర జ త్రం య చ్చ యాద్భ క యిద్వ కారి యత క్స్ యత్ , 

న చ మూ యత్స)భావ శ్ర తమా నేన మే శ్రుణు. 

101. బునీభి కృహుధా గీతం ఛన్ది'ి ర్పోవిధ ః పృథక్, 

స్రిహ్మనూ త్ర పడి శే ఎన హాతుమద్భి ర్వినిశ్చితె లి 

అని చెప్పబడియున్నది శజా |! ఈహాక్యములను పట్టిచూచిన నిందు 
" .జెప్పంబడినవిషయ 'మె బహ్మనూశ్రములయందును చెప్పుబకె నని కేల 

చున్నది. బృహ్మనూ శ్ర ళాక్పర్య మదే కమెయని నిర్షయించితిమి. ఇట్లగు 
టే భగవద్షిత తెత్సర్యముకూడ నిరివాదము~ నె ఏత మెకావలయును, 

ఇ ట్లగుటచేన నే పాంచ రా త్రానమనున పద్శనంహితయందు 

162, “పర క్షేత్రజ్ఞ యూ 5 కష్ట హాత్రనో సృ్రకిచోదికం, 
శేత త్రజ్ఞన్య బహూకక్టం హీ జేహాశదా త్స)తీయ తే. 

105, వళ నై ఫైన కు బింబస్య్థి దర్పకేషు యథా భిడా, 

భూళపళ్బక సద్దాతం క త్రంతత్ర వ్యవస్థితమ్ 

16% జీవో య స్తం విదుః ప్రాజ్ఞాః శే త్రజ్ఞం పరసమ్మికమ్.” 

అను ముదలగుకోకములచే జీవాత్మపరమాత్త్మలకు భిన్న భేదము నర్మింపం 
ఖడీ యున్నది. 

భా 160. అవ్మేత్ర, మేదియా యొట్టిడియో యేవికౌరరులు కలదియో ేనినుండి 

యీడి జనించెనో యోవిషయంబును అక్ర త్రజ్జాం జెవ్వండో మొట్టి సామర్ద ర్ధ మగల 

వాండో యావిషయమును. గూడ నంకేప గా విపరించెదను వినుము, 

161. ఈవిప యమాునుగూర్చి అశేకమునులును వేదములును చక్క_నిహేతు 

వులతోం గూడిన బ్ర వానూ్ర ములును అనేక విధములుగా నిరూపించి యున్నవి. 

162. పరమే క్ర, జ్ఞ రూపు అగుచాత అకు వేదమూన నెక్ళోము వెప్పయడియు 

న్నది. జీవభేద ఉపాధుళవలన మాత్రమే గానవచ్చుచున్నది. ఉపాధులు జేవామాలే. 

163-164. ఒకప దార్థమానశే ఆఅద్దముల యం ద నేళప్కతిబింబతజిలు కలిగి వానికి 

బరన్పరఖేద మాండునట్లు బింబతాతో(౧నాడ భేద మాండునట్లు ఆత్మేకును పరమార్మే 

తోను న్వస్వరూపమునందును గూడం బరస్ప రభేదమున్నట్లు "కౌనవచ్చుచున్నది. పం 
చభూతములు మొదలగునవి యన్నియు గలని త్నేత్క మనంబడుచున్నది. అం దున్న 

పర మేళ్వరుండు జీవుండని వ్యవసహరింపయబడుచున్న్నాండు. ఇంతయేకాని జీవబ్రనా భేద 

మిప్పటికిని లేదు, 



128 ద్రివ్యానూత్రార్థచండ్రిక్క 

వ్ర ట్లగుటచేతజే వానుముతుంయ భగవడ్షీశలపె నొవర్చిన పె శొచ 
స ద (sy 

భావ్యమున నిట్లు గీలాతాత్తృర్థము పివరింపంబజెను. దిప్టతీ యా భాస్టాయ 
మును 

అసత్ 2ఇ,పిదర్ట మానస్య రజ్జుసర్పవ డ్ ర 

భావ స్స్పత్తా నవిద్య తే తథా వరచూకత స్పక అత్తనః అభావః ఆవిద్యి 
ల వ జ వ ౫ అలీ ల మానతాొ న పిదప జే సర్వ తావక్ణభిణారాతీ అనయో నృదసతా డవ 

ఉపలబ్జః ఆ నః సళ్చయః తొభషదరి త్ర చర్చదర్శ్భి[ రాక్ష్యదర్శిఖి ర్రి త్యర్థః తేనా తతర 
దర్భినోం దృష్టి మా. శ్రీ శాతర్టి శోకం మోావాం చ పీతా లీత్రోష్లూదీ స 
తిష నే క భి వ్వాయలో అనియున్న ది. మజీయు సచ్బ్చటనే పదునెసిమిదవ 
యధ్యాయ ము రదు 

166, గభక్యార్ట వా వపభఖిజూ వాతి రాయా చచ శాస్తి తతత స్వ 
తతో మాం తతషతో జ్ఞాత పి కక కవన సరం, 

భకాష్ట భజనేన మాం సర్వేశ్వర గుభిజానా తె ఆవగ చ్చతి యావా నవా 
ముపా*కృత భిన్న ప పపజ్బ్యరూ వేణ య శా తేలి అపా ససకమసో పాడి 

/ జీ గా ఆజాను 
నా 

165. (ఇచ్చట బ్యాఖ్యాననహీ తమూగ శోక ముదహరింపయిడినది గావున 

రజ్ఞుసర్బమువలె కనండి నశించును భావవనల జగత్తునకు భాపి= నిక్కి వవిద్న తేజ 
లేదు. ఆకై పరమార్గయా పవతో, సతఃజఉన్న ట్రియాత కు అభావ లమ నవిద శే 
లేడ సర్వ జేవా సర్వకాలములయందు ఉళయాపముతో నుండుటవఅన్మ ఆనరిమోాః == 
ఈసదసక్సేదార్థమాలయాందు దృష్టః తెలినీ క్రొన రబోను ఆంతే5=నిర్ల యము, తత్వద 
ర్భిఖిః= అక్క చిటేంగిన వారిచెకననుటు. కొవ్టన కే ర్య వే క్రలయొక్క. నృత నాశ 

"యించి శోకమూవహాముఆ జయించి శీత్రోస్తాదుల స నహించు ననీ యఖ పౌయమూ 

నకు మాత్రమే యర ము వాయయిడును.) ఆనతేు లేనిజానికి.అవలగా 

166. (ఇచ్చటకూడ వ్యాఖ్యానము నశే యర్థము వారియణుడండ | కా ష్ 
లీ ne: 

చీవచ్మే మౌం=న ర్వేశ్యరుండ నగువ న్ను అభిజా వారీ_ తెలుసుకొను 

"నేన్స ఈ పాధిక్ళకే యు పపం చరా ప ముతో ష్స్ నెంకీ చార షో యశ్వాని జనతు సో స్తూ 

థులును లేని శుద్ద స్యరూపవమజతో నె నంయతో తత్తే శ్రతేః= పరమార్థ మహ "ణ్ఞాం (శ€ బిప్తీక్రా 
నును). వ్రవం- ఇద్ర, కళంక శాక. జాత శ్యాం అలిపీకొని, మొంజనకు 
ఆరే రార్థిర్యే విక త్రే_ చ వెశించును. చ్రైవ్వుమే యడ వ్వ, 

యాజొజా 

ఆ వా 
న చదవ ్ రతేత్రం 

శ 



తదన నరం విళ 
Peo) 

ఆ అగునరవర్భ ములో wart శ, 
3 res ర్న కూ 

కరము విరూవింప: బడెను అకు యాజ్ఞ వల్క.ర్షి సతయ 
సస "a » hey “ap Oy ham చే ష్ ఎప: బడు లక జ్ఞ వల్కున్ట స్మ రియండున 
Mer 3 న్ గ. we uy 

137. ో“ఆశకాళ మేకం హీ యథా ఘమటాసము పృథ గ్భృవేత్ , 

అను పడముదలగువోక షై నులి అవు పేపషలొటె 
చె. 

ఇయు విమ్షువురాణవః సందును 
యి భు 

క. 

9 క్త 
A 

ఆ క a వ జో ఫో 

శవ స్యాభేదీ భేద నుత సాజ్ఞానక్ప భపేత్. 
ల 

168. వివేదజన న౭౬. జ్ఞాన్ కోశ్ సూత నిళం గత 
£ ke క తా | 

ఆత నో బవాణ్ చెద మస వ! వ్ | 

17 జ్ఞానస్వరూప మొకేష్టి నస్, ay 
ల 5 

ప్ర వార సిమాఈణ న 
ల 

fe 

167. ఆశొళ 'ముక్క_టి ఈయ్యు సెట్లు 

డునో నూరక్యుం డోక్క.। డయ్యు జలభుటనదీ వరు ద్రాదుఅయందు చ తిఖింబించి 

ద ట్ల నేకులగునో అమ సపరమూర్మ్ ము వొక లకయ్యూ నచేకులాగా నుజ్నా డు. 

168. సంపారియగు జీవుండు ఓ అపరమేళ్వరుని భ్రావించుచుండి'కేని యాయనయే 

యగును. భేదము కేవల మజ్జావేక్ కతు. 
జ 

169. భేదము క లిగించునజ్ఞానము పరవూర్ష మూగ నశ్తీంచె వేని స్వాభావిక స్థితి 

తేని జీషృజ ద్రక్ఫూఖెదవ వ చెను 'కల్సి
ంపలలండు? 

ba 'వాస్టవస్టితిలో జ్రావవ్యయాప పము మస 
నిర్మల మనది, ఆయినను ఇంది, 

oe క. భాపెంపివఅన న 

దము వహ లం చాహ్యూమాను భ్రూ ఈ ము చూస అసి. యగుట కు Cw వలక నదియే 

తచారను "పముత్ 6 గానవచ్చుచున్న ద. 
ళు 

యో 

121. భదకూన్న, మయిసటి ము ఆస కజొానననో చరముయినడియు నగు నుని 

క్షి శతి 

కియీ కాసము అదియే బ్ర వాము. 
దా. 

. 
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భవన్తి 
ఆను మొదలగు వాకషములచే కేవలాడె గతమే 

లో చి 

ప్రతిషాది ౦ప[బడ్ యున్న డి. 
a aan న్ 

ఇటే భాగవకమునందు పకునొకొండవస్య ౨౦థధమున వదునొకొండవయ' 

17% “బద్లో ముక్త బ్రతి వాస్ట్రఖాష్ట్ర గసణతో మే నవ సుత " 

గుణెస్ల మాయామూలత్యా న్న తో మోటో న బన్లనమ్. 
174. కోకమోాహూా నుఖం దుఖం "తేహోత్స ర్రీ క్వ నూయయా, 

నృప య థాత్త న్ ఖాష్టతి స్పంసృతి ర్నతు వా స్తప్ం 

1/5. విద్బావిద్యే మమ తనూ ? న ద్ధ్యాద్దన శ రీరిణొం్య 

మోకబస్ట కరీ అ జ్యే సూయయాో మే విసిర్తి, శే 

1/6 వక వై రివ మ మాాంళనష్ట్ర జీవనై సిన నవారు స్త్ర 

జ న్లో సార్టివిద్య కూ ఇది క్టిదర్టియా చ త కరణ 

ఆను కస వాక్ళముకలదు మజీయు. తృృతీయపసన్మ_ంధమున కపిల జే 

హూతీనం వాద సున యుగ వద్ యగివింద వయ ధ్యాయమునందు 

బ్ 

లేవియు వాలేనికం టి భిన్న మలు కావు.” అని యొవ్వ్యనిమనన్సు నిశ్చిత'మై యుం 

డునో ఆటివానికి సంసారజన్య శూ అగుద్య్భండ్యరకోగ ములు ( నుఖదుకఖాదుల్య) కలు 

గవ. 

179. కీర్ చేను బిషువ్రకు. ఈప్రుప పంద మంతయును వి్లు వే.. ఈ కారణ కార్యక్ర 

178, బద్ధుండు ము క్రుండు ననువ్యవవోరమా గుణము ననునకించి మాత్ర మే 

చాకు శలుగుచున్న ది శాన పరమార్థముగ గాదు. గుణము మాూాయావకంయ 

చాకు బరిధంబును లేదు, ము క్రియు తేదు. 

[74 శోకమావహామాలు జరామురణములు మొదతఅగునబి య న్నియు 
అనే జనించుచున్న వి. ఈనంసారము కఆవంటిచేకాని వా సవము కొదు. 

175. ఓ ముద్దవుండా, అశాదుఖై జాకీ శ రీరట్రూతను ఆతి నామూయచే క్ల్ళిం 
పసల౭బడీనవి యగువిచ్యావిద్యలు కఅవ్ర్ర, అవియే మోత బంధముల గలిగించును. 

176. ఓీబుద్ధి మంతు(డా. నాకు నంళ మె నిర్వికారులై యున్న జీవునకు సవిద్య చ 
బంధము కలుగును విద్యచే మాత్మము కలుగును. 



యోనీ; సొం గుణవై వమా శ్ర థాతా ప ప్రస్పేతిక్టిక 
L729 త్ర్స్తా దమం సారం క్ట తిం జే: ఏం సదసదాల్ర కాం 

నుర్వభావారం వరాభావ్య సరూచే ణా వత్రిష లే.” 
యున్నది. ద్రిశ్లై యిరునదితొ "మిన వరు ధ్యా య మున 

60. “అర్బాదా వర్చయే శ్రా తావ డీశష్ణగం మూ 
యావ న్న వేవ సకివ్బాది నయా శే మ్మ స్థితం, 

51. ఆత్మన కే పం న్యూస్. యః కరో క్ట నవోదరం, 
తస్య భిన్న సదృశో పతే రషీడ ధే భయ ముల్చణమ్.” 

మున్నది: బటి ముప్పది రెండ వయ భ్యాషయమున 

రై * జ్ఞానమా త్రం పరం బ్రహ్మ పరనూా త్రేశ రర పుమాళ్లా 
విశ్వా సః పృథశ్యావై ర్భశవా నేక ఈయ తే, 

177. పంచభూతమయము అగుప దార్థ్ముఆయందు భూతమయత్య్థ మును జాచు 
జంతున్చలయందును ఆక న యయత్వ్యేమును చూపవవల మును. 

178. అన్ని యంతట నొక్కాటియె యెనను తనయు పొధులయందు భిన్న భిన్న 
"నెటు గానపచ్చుచున్న దో అమే యాత్ర, యు తేనయుపొధుఆయందు భిన్న భిన్న 
గానవచ్చుచున్నా యయ. 

179. కొవ్రన పర మేళ్యురుండు స్వకీయ మొనట్టియు చేవనంబంధ మైనట్రి యు 
హూ పీణ యైనటైయణ భౌావింపంబడుటకు నఅవి కౌనట్టి యా క్కక్కొతిని జయించి 
రూపములో నిలచి మసుండును. 

180. యెంత కొలనూవజకు సర్వభూతగతు(డ నగునన్ను తెలినీకొన కండునో 
వజకు కర్తల నా చరీంచువాడు మొట్టమొదట పర మేళ్యారుల నగునన్ను 

పవఅరకూను. 

181. ఎప్వుండు తేనకును పర మేళ్వరునకును భేదముకత దనువివయమాను కొంచె 

. ఫావించునో వానికీ సంసారము భయ హేతు వగును, 

182. జ్ఞాన మొక్క_టీయీ పర మెళ్ళరుండు. అఆయనయొ ద్ర దృ హృద శ్యాది బహు 

అతో చెప్పణడు'చు న్నాడు. 



ane J ఒర 
18 వీతానాొ చేవ కూ కోన స సను గ కాకుం దపకాగినా, 

యుజ్య తజ ఫేముతో' హ్యృార్గో య దసజ ను క్యత్స ద్షశీ9ం 

184, జాన మేకం వపతాచీ స ద్ర్ఫ్రెయె శ నా గ రుం 
అ కచ — గే! 

అవభా త్యర్థ రావణ బభ్రాన్వా క బాది ధరి ణా” 
| దబాయ్ స్ట త చాయ్ 

ఇట ముబ్బృదిమూూడ నయ ఖా పంక మున 

165. “భి _కీప వావాయో గోన వైరాగ్య బలయసా, 

యుకానుపానయూ ౫న జ్జూనెన జవా మూ గన 

ic విళు-దేన తిడా తాన మాత నా సక ముఖ 

స్వానుభూత్యా + తిరొభూత నూయాగుణనికేవణమ్. 

శరీ, (బహ ణ్యపస్థితిముతీ ర్భుగన తాత, సం శ్ యె 
నివృ త శతజీవాప త్త్త్వ్వాద ద్వితి కై జపా తర 

1గర్క Note జ రావ ఖీ తగుణబ్ర మూ, 
న సన్నార తీ నం స్పష్న ద్య వ మ + వోర్టేతఅనియున్నది, 

188. యోగులు పవక మగుయోగ చూ చల సిపరమేళ్వరుని ఠఈూపము నే 
గ్రుపొంతురు. అభిమతం మగుప దార్భ మును కి మయొవ్వ:డును సాధంపనించకు. పరమ 

జ జా ను ఏరిం కొరవ కొనన నది న రగా లీ నుఖరూప మగునీబ్ర హాం౦బు నిర ద్ర అథ్ర్రన నద్ధి ధ్యా మువఆన గాని నం ప్రా 

పి౦పదు. 
pra.) 

184. జాన మొక్క. బీయే క అదు, అదియే నరులు ఏ బాకు, ఇర ద్ర యములు 

చావ్యాపదార్థమాలను మూత ము చూడ (గలది రకువటు చే కొభాదిరూపములి ఫ్రగోనడిరెమ 

వెలుపల నున్నట్లు తోచుచున్నది, 

18 518 6కే 82-188. భక్షి ప్రజా వాము చేతను బలనంకతమను వై కాగ్య ము చేతను 
కగినటు కర్త అ నాచకించుటచేకను పరమేళ్యై ర్రక్యమును కలిగించ జనము కోతను 
నిర అ దుసునునన్ఫుతో మాయా గణము అ కింద .జేని సాంనుభవము త్రో పరిశుదు( 

ల (థి డగ జాకీ ను గృహీంచి యాత్తీ రూ ఫుల డగు శ హామానందు సైరచిత్తుండె జీవస్వఫావము 

శేకపోవుటవలన సర్వదువఖం పొతుం డే స్వన్వరూ+ వాన నందము కలవాడై పరిష్టూర్త 
మాడి నీద్దినొందినవా ఓ బగుటచె గుణస్రాంతి లేసవాలడై జే మేల్కా_ంచినవాంయ కలలో 
పాడ(బడిసీవానిని స స్మకింపనట్టు తసతూపేము నరింపశేదు, (ఒడలు మల మె ననుట్కు 
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ఏనియర్థమును విమర్శించిన భ్రాగవగతాత్సరష్ణిము గూడ నడై స్త్ 
తమె యవి తేబు ఏమన్న ది. ఈపిఫముగ క్షపీలాడుఈ లనూత్రములయందలి 

యనువాదబలమునలన క్రుతినూ త్ర శురివు రాణేతిహాసాదులయుక్య. వర 

. మ తాత్చరంస్థము శీవలాదై కతమే యని నిర్ణయింపంబడుటవలన 

1B _“నత్యాదై సతేపరః కశ్చ చేషదభా౫ సృమానతః, 

కల్పితదై. సేతినివై ను వేదభా గో౭_పరో ద్విజాః 

అను సూతీసంహీ తావ కష్టము ననుసరించి వానియం(మా శ్రాదులయం) 

డొచ్చటనయిన భేద ముచెప్పంబడియుండు నేసి యది కల్పితభేదము ననువా 

దముం జేయుటయే యని నిశ్చయింపవలసివచ్చుచున్న ది, 

ఇట్ట గుట వేత సే పర మేళ్వ రాన తొరరూవులును సర్వక్షులును శ్రుతి 

నూతా తా దులతాత్నరస్ట్రముల సర్ట యమిుంచుటయందు:  బూన్మి_గలవారలు 

నగుశొరకరభ గవత్సాదులచే బ్ర  వాసూ్ర ఛగవద్దీతో వనిషక్సవత్సుజా 

తనహా స్ర నామభామ్యి ములయందు అజ సతమె ప పరమార్థము” అని 

యతీనిశ దముగ నికూపింపంబడీ యున్నది. ఇట్లగుటచేత నే ఆదిత్యవురాణ 
మునందు 

160. “* వాష్ట్రకుర్వు న్యాష్ట ర్ఞినసూ త్ర్రాణీ కు కే కస్టం య థోచితా౯, 

సవ వా వార్థ మృ శె లారి పార్ట కృజ్య. ర స్పఫితానవా”* అసి చెప్పం 

ంంఒడీయున్న ది, కూర రసు రొణమునం దును 

191. “కరిస్య శే  శ్యవశ్రారాణే శ జ్కరో గిలలోహీాతః, 

శాొకసార ప్రతిష్థార్థం భక్తానాం హిత కా మయా, 
ర 

ఉప చేతుస్టతి తచ్యాస్రు 6 య దానం బ్రవాన ంజ్ఞ తం" 
జ్జ 

ఆని చెప్పంబడేయున్నడి, 

న్యరూప మై మైనట్రేయు సచ్చిదానందన్వరాపమైనట్టియు న; నా 

189. (724 24 పేజీ 138-144 పేరా చూ.) 

190. వ్యాససూ్రే ముఅకు వ్యాఖ్యానము వేయుచు శంక్రరుం డేయర్ధతూను 
ఈ 

వెప్పంబోవునో దానినే ప్రేత్యర్థమును గా గ్ర హొంపవతఅయును. 

191. సిఅలో పీతం? గు శివుడు శ్రతసార్తధర్శ మల నిలుఫ్రుటకును ఛి కులకు 

మ టి ష పజ? 
చేలు నయుటకును ఆవ తారములఅ చె క్రగలు ప్రచ వ్యక్టానము నుపజే ౦వంగఅండు 



తిసూ శ్ర పు రాణేతివోవములకు శాత్పర్యభూత 

వూరక్టపమవాలట్లు చెన్నంటచే వ్యాస తాత్పర్య మై స్రత్మే 

ఆకుని సిర్హ యి? పంబడినను రాక కానుజను దాది భావ్యషిములకు నాధభారము. 

తేక పోవు సేళాని వాష్టనమకయుమా నము విలువ చేరు. గెతమాడు లంద 

ఆను దీ కః దత: గాదు తేకదా' వారును ౧యూాయ డి జై ్రతమును ఖండించి. 

దై పతమునె స్టాపిం: చిళుండుటచే మధాప్రది భా షష ములకులహాడ వూ ర్తిగా 

నవకాశము వేకపోదుం సూతా భిప్రాయ చుక వేళ నది కాకపోయినను 

మశములుమా త్ర, ము కలవక దా కావున నాగెత మాదిముత ములనెల్ల 

ఖుండించిననేగాని యీూయదై గతము నుస్థిరము కాదు, 

సిద్దాంతి? అగును గాక “వ్యానతాత్సరక్ట మజై ఏత మగువా? 

తేక మజటీయొక క్ ట్ యసనాగో యని విచారించుటకు మొత్తమే నేను 
ప ప,యత్నించికిపినాని పరవుతఖండనపూరససముగా డానిని నంన్థాపిం చుటకు 

జు మ్రైయత్నింపలేద, అకారష్టమునుకూడ నేనే చేయ నలయునసి సిర్భంధము 

కూడా చేదు. దానినీ శేవలాడై స్ో నుతి ప్రవ రికులును తత్సీవ్యులును 

చేయనచ్చును కదా! మజీయు నీవ్యానమ చు. పరవాదములకు నిలచిన 

సిలువనిమ్ము లేకున్న లేళ హోనీమ్సు ఆనిషయమువేణు, ఆడి య చే దే కతేనుగునా 

కాదా శునునంతేనజ శే కడా మనకు విచారము, కావున మూసిద్దాంతము”" 

పెసీయావేవము రానేరదు. 

నుజేయు భొవ్యఃMనందును వివరణమునందును భామతియందును 

వంచదలళి యుందును మజీయు నడై పృతగంథములయం దన్నిటను సాంఖ్యా 

దెముతీములు (శ్రూతియు రక్త కృ కినుభవములతో" ఖండింపంబడియె యున్న వి, 
జా చే ప్రకశు శు క్యా గ దులెట్లు? న్నవో జె దైపకశు శ్చ త్యాదులుకూడా నై యుండ 

శీవలాటె జై సకమును మూత్ర మె ం స్టాపించుటయు. భేదమును ని రాకరించు 
లుయు సొబ్లు సంభవించే నసయదోవే ము పీనుము. 

1౬2, “ద్పతీయా దై స్ట భయం జంతో ర్భవ తీత్య్యాహా హి శ్రుతి 

కో మోవాః క స్తథా శోక వీకత్వే మునుపక్యత; 
(బతకాల 

192. (728 పేజీ 188= పేరాచూ?.) జంతో 

య్ 
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193 ఇతి చావా హి సా సాధ్టీ శ్రుతి రట కత మాం స్పికాః 
ఏకత్వ మితి వాక్యార్థో నాపరో మువిస చశ్రమ్మా 

194, న్తుతినిన్దే ఏిరుద్దే కే యది భేదో వినచీతి అనముమొదలన 
“సూతసంహి తా వాకకిములయ యందు చెప్పబడి యున్న విధంబున భేదనిం 

దావూర్వక్షముగ నభేదము స్తుతింపంబడు చుండుటచేతను ఆభేదక్టు కులు 

. తొత్సరక్టి లిజ్ఞములచే విమర్శింపంబడిన బలవంతము లగుటచేతను పా § 

దిగంథషులయం డట్లు శేవలాజై కతమె సీద్దాంకేము చేయబడెను. 
కర. “న చ నొరాయరా స్యాంకో ఆని యారంభించి 106, నూత్ర 

యామాస చేదా_న్లవాః రం శజ్బ రాజ్ఞయా" అను వణకు పురో 
ణముక్లోశములచే బ్ర బవాను* తములే యువనివ తాక్సర్ణమును వెవ్వుటకై. 
ప్రవ 'ర్రించినవి యస్ స్పష్టమసుచుండ డటచేతను ఆ ఆనూత్రములకు నై ఏ 
త్ "తాత్పర్య మస స సిద్దించుటవెతేను ఆగ గ్రంథధములయర్ ద ట్లు నిర్ణ యుప 

బడుటకు వీలు కలిగెను ఈకారణమువలన నిచ్చ లేకున్నను 'కేతితాక్సర్య 
నద్రె్ట తనం య యని యవళ్యోముగ సెవ్వురై న నంగీకరిం వన లసనదియె. 

వూరగ్గపణ్నీ ఏ=బ్ర దియు యుక్తము కాదు సర్వజ్ఞులగు కవీలాది 

మును లనేకు క వాక్యము జె దై పకసిద్దాంతమును చే వేసియుండ నొక్క వా 

నుండు మాత్రమే దప్పియున్న యే న్ కృతము నె ట్రంగీకరింపవచ్చును? 

ఎ బెక్క్ండు ఇవ్పినజానికంకె సలువ్హరు చెప్పీనదియె కదా _పమొాణముః 

గ్రుడ్డ వారు నూర్వు రై నను చూడ లేనట్లు ఫ్రాంతు లెందజయినను తత్త 

ర్భమును నిర్ణయింపలేరు కదా! అప్పు డొక్కనీవాకష్టమైనశు వృమాణమె 

కావలయునుక దా! యనిన సదచియు సరివడచు. ఆకపేలాదములా సర్వజ్ఞులు 

కణా! కావునం గోవలాదై గతము సమతించుటకు వీలు లేదు, 

సిద్ధాంతీ:-=ఇట్లు చెప్ప ంయహాడదు. కొన్నియంళ ములయందు కొంత 

పోలిక లుండు ననుట సర్వతంత్రములయందును సాధారణ సొస్టయ ముం 

అద్ పతీ సిద్ధాంతే మునకు గూడ కొన్ని కొన్ని యంళశో ముబయందు వేద 

198. ఓయా సీకులాళా' యుషీ కే, నులార! ఈవిథముగ. గూడ శుతి యై ర 
ఆటొ Wo శూ టు 

తశూను జెప్పుచున్న ది. మవో వా క్యర్థ మై కక మే శాని ₹ండవద ఆెదు. 

194 భ్రదమే జేదాొభిప్రాయమగు నేని భదనిందయు నభ్లేద స్తుతియు 

యోూాజనము అగును. 

195-198, (674."పేజీ 1=క్తిఎకీఎ పీ రాట చూ 

నివ Sy 



1236 బ్రవ్మానూ త్రార్థచం ద్రిక 

వావ్యూ నుగుబొద్దమతముత.బోలిక కలదు. ఇకు పాంజకణాడాదులవత 
క్ స్ట ఇక 

ములకు 'ాూడం బోలీక కలదుగాని పరివూర్ణము నై కము లేదు కోకీల 

ముని వక్ళతి జగత్క్కారణమనిన కణాదముని పరమాణువులు జగ కారణ 

మనుచున్నాండు:. ఈపిథముగ్ దై కమత్యము లేకపోవుట వే వారివశములు = 

ప్రమాణములు కా నేరవ్ర, పలువ్రుసుచెప్పుమొట 0 యంగ్ య మనిన సొ 

మవోత్తు లిట్లు చెక్పియున్నా.ః క్ర 

197. కక పిలో యది సర ఫజ్జః కణా పో నేతి శా వనూ, 

వుభౌ యది సర్వజ్ఞ మక ఖేదః కథం భవేదితి 3 

| be త్న 
. [ల 

ఆ న్న ది. వీనిని రచించిన 

మును లందజును సర్వ్పజ్ఞులే రై మైనచో మ విరోధ ముండటకు వీలులేము; 
పీరు సర్వజ్ఞులు కారనుటకును ేలుశే న కాస్టన పీ రంనజుకు పరమార్థ 

విషయ మొక్కటి జొచ్చర్యభూత మై యున్నది యని యంగీకరించి తీర్ 

వలయును. అట్లు లేకున్న నందజును భ్రాంతులే శావలసివచ్చుటచే నెవ్వరి 
cn 

మతమును ప్రమాణము కాకహోనలసీవచ్చును. ఈకారణమువలన మునూి 

లకు. జరమతాత్సర్య మేదియిని విచారింపవలసివచ్చి నప్పుడు కైన వర్ణిం 

చినవీధముగ భేదము శ్రుతి తాత్చర్యము కాక పోవుట చేతను శుతివి విరుద్దాంకే 

మెవ్వరికిని తాత్పర్వముగ నుండుటకు వీణులేక పోవుటచేత నో లాడ సత 
మె యందటుకును తాత్పర్యభూ తార్ధ మని నిర్హయింపవలని వచ్చుచున్న ది 

శ్రాగవతాదిపురాణముల విచారించిన సీవివీయము చేటపక్రు 
చున్నది, ఫాగనతీమున తృతీశున్మ.ంధమున నున్నవి యవి పూర్వ 
ముదవారింపంటబడిన 

1971 కపలు(డు సర్వజ్ఞూ లైన కజ్రాదులు కొఃడనుటన హీతు జేది (అదు ? 

ఇరువ్రురును సర్వజ్ఞ కే మొన మతఖభేద మేలకలుగును ? 

198. కకాదులు శోౌొతముడు వ్యాసుడు కపిలుడు. పతంజలి జెమిని ఆను 

గురును వ్ర, ల్యేకదర్భనమాల నొవర్చిరి. 

య 



అను మొదలగు వాశస్టములవేం ఏిలముసీకీ నడమ యభి ప్రాయ 
ఏన్న దిం కంకర భాగ్యము కర్గతీ మా భారయ ప్ర పథము. పాడ 

త్గిధికరణమున ఓపీ ోబుకతీం ప నూశం కపిల బవాయో జ్ర 
సిం అను కుతిని సమన్నుయించునపూడు చేవహరూ తకు మూరు ోసలేపీలున 

కును సాంఖ్యనూత్రక ర్మ ర యుగుకీపీలునకును భేద మున్న నుండవచ్చునని 

చప్పంబడిఈయున్న ది. అది ఈపభో భ్యుచ్చుుమాత్ర ముని యెజుంగపనది, సర్వజ్ఞుం 

డై నను అధికారిభేదము నొ నొ కయించి యెట్టయినను సిద్రాంతీము నొచరింవ 

వచ్చును క్ జా, 

మతయు గాతవుమహోమునికీం గూడ నదై ్వృతమె తొత్సర్య మను 
టనుశూర్చి బ్ర బమవ్గాకవ వ్ ర్ర హృరాణమున 

ల నమో eu న సొన హీ కా నొ కూ కను వే, 

క్ My, శ తతాసవాం సరత తారయ న్యాయ న్యావాయ చత బే, 

203. చచ్చి క్ రడళ కి శే తత్కార్యాణి చ తద్భిజా, 

తశ తో యత్సస్టరూపం హూ విద్య కే న పృథ కృతః, 

wi 
6 త చాయ స మహమా౭_ దై తస్తరూపిణ్వే 

ఉ సమూ మధ్యమా హీనా యీ వ జీవాః పృథగ్వి ధాః. 
నాయానా. 

(౫ 
ఖ్ | 

ఏసి తనె, జ 
రీ 

199.200. (7817 82- శ్పీల్రీలు, 182=188=ెపేరాలు చూ. ) 

201. (బృవ్మమూ త్రము, ౨.౧. చూ.) 

802, జపీంపబడంద గిన చారి లో గోన్థుయును తాను పరుడు వనుభేదము లేనీ 

వా౭డును ను తతర్థవముఅలో బకుండును సం (ప శాశుండును సర్వజగ త్మా_రణభూ తుండు 

నగుసీళ్యరునకు నమస్కారము. 

208-204. మైతన్వళ క్రి జడళ కియా వాని శార్యములును అందలి భేద ములును 

పరమార్గ స్థితిలో చివ్యనిక న్యరూపభూక మై యున్నదో యూరక  గానవచ్చుటరయ 

గాని రెపేష్యనికం కు భిన్న యు శొకున్నదో అటి యై షత న్వకూఫపునకు నమ 

సారము . 
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ను. మొరను నన్ను బాగుగ ్షే 
ను మోక్ష తినుండ 

జి 
సై శ te “జో i] 

చ = ఆయినను నాకు ఆపనోత జావము లేదు. శశీ చితక 
జా 



జనా ( 

Uy 

gil జన oy జ ళ్ క్త ణో అర మో వ 1. తై త చ బర) కి టం, వద్ Bs pl 

. ॥ 
212. అహూూయజై మిసిం మూం ఛ రహా చ దువాచ హా 
వ్యానణ-సాధు ప వృష్టన చప్టయా సత్తు లోకానాం చ హిత పదమ్ 

(3 

214 వజా ము క్లివూ ముపాయ నడ బాస్నుపోం చ ము కకం 

సొంబకుకా ర్తి ససాజేత నొబాతం కతు బివ్షష తే, 
_ ద వి 

24 / రు చె EW క పో న 
మ జనా చేవ పీకు రం క్తి స్పాక్టన ్ననక్ణిథొ కర్ ఠీ షక 

బొ తా © SS చ 2 దివళ వే జ్ఞానం వే _న్రజం జాన వ. చన్వ దివష్టి మ్స 

210. జీవ హ్యైః సమయం త దపీ పాన్ట్ న్న చేతరణ్, 
Gay 

తచ్చ క్ పసాబేన గురో శె న ,పసాదకేజ 
9) న. య హూ రేం కథా వేగా నవి కాష్టం 6 తాప్పైనష్టస్వ విభారణాత్ , 

జాయ సే జ LADS ఎస జ్యానం నో సష్ట్హైా సశ మారి? 06 

అని యిట్లు వైన్నంబ: సదయు] నషం  ఈవాదడము నమసవెంచి చూచిన 

బై వినియలీ ప్రాయ తుదై ఏతే యని మచున్న ది = ఆదే వశముతోప 

జేశకుం డగుపే చే నిచ్చట లక్మంపబడిననిష్టనుడు సూక్త? 4 గడ యను 
pe 

911-512. కావున సనాక్కు వయతోే వ కామో షాయమూును సెలవిండు. అని జె 
యూ 

, మినిమహామానియా నేనును వప శ్నింపంగా దయాకముయుం డగువ్యాసుంయ నన్నును 

జై మినిని కూడ పిలిచి యే"కాంత తనన నిట్టనిరెకి. ఓబిజ్ఞలార . మ్రు చెకినకృళ్న 

మిగుఅ శే న్భ మయినది. లోకములక. హీచతేకరమయినది, 

818. మోకును లో కమునకును హొకకర మగునుపాయమూుకు చెప్పెదను. పర 

మేళ్ళరానుక్ల, వామువఅన నాత్ర తేలియని చేదింయూ లేదు. 

914. జూనమాపతఅనమా త, మే ను కి కలుగీనుగాని కోటికర అచేతె3పెనను 
దై స్నో —2 — ణు 

కలుగదు. జేదాంతేమువఖన ళలిగినబ్ఞాన ము జ్ఞానము భక్షి నది యజ్లానము. 

215. అజ్ఞానముంనాడ జీన్నబ్ర మ్యాక్యవిష యిమగు నేని యిప్పుడే జ్ఞానమనంుడు 

నుగాని రక్కి ననమయముఆయిందు కాదు, ఆజ్ఞానంబు బును గురు రుశివాను గ్ర హాము అవలన 

కలుగును: 

ఏ1 ఈ. పవేజడా౦ంత వాక్ క్యటి బార మః అపలనను ఆబ, షాజ్ఞానము కలుగును కొని మటే 

యొక విధము శాఖ గఆాగదు, ఇది యథార్థ ము. 



740 జబ వానూ తఈొర్ర \ క 
య క (క్రైర్ధచ 9 క్రై క 

(0 

వలసి, యున్నది. పృసిద్దుం డగువాడిని విడిచి య, 

టలో సంశయము లేదుకాన్చున జై వినియు నట్టివాయ్ యని యూహీంన 

పసెచ్చూసి కల్పించుట 

యు రకము, కొడు కహ! 

"అళ్ల సాండ్ పురా జతను సేవ్షలి కన 

217 “యథార్థం వాత ఏరూపన్షి లొక రహి కేజ్రసః 

ఆతిగుహూష్ల సృ్యసంజేశ్షం శుణు తరం వ 0 
నీ ర లో పొ 

216, శివఃవావవమ మాయాసముత్పన్ను: 

ర్ట ర్ ర eX ER t, 9 a 

a, 
జై వ జానాతి మరణం నుఖం డురిఖం భయం డిషివము. 

# 
షు మా లాలా 

di కొల్పక్ట తే నియతం కరా, స్య ర్త చిం స్త నరా 9 క్త 

నూరు మా మయి 5: ఎవ నే త్ర్ఇ్ఞా నన్హాదికాః _కీయాఃం 

220. సకలం నిమ్ముళం చేతి మము రూపద 40 నత, 

సకలం చతుషూ గా వ్యాం భేయం చ ఫం  నియతాతే తిక 

221. నిమ్మళం తు నిరాకారం పిరజ్డున రా తూయు 
జ 

వ ఇ వ్ జ్యా Tre Pe పులా న్ త అనన బా త ద్దృక్స్టింనచ భ్వేయం నై వాల చిం నృభిః ఫ్రణేన్, 
తెలా ల " 
£2 తీ భావి తై ప్రవ పళేష్ష ని యే ముత్తా వపు రాయక 

చు 

నిర్గ న్ల్వా నిరేసాజా రొ నిర సొలికల షూ? 
ఎన్ mee 

217. నేను ఏ అవంమనెజజ్న కఅచాయను నారూప కను. మీగుల రజా న్యమయి 

ది. స్వయముగ మౌ క్ర మే తేలి కుబడిండి లం వాయ ధార్డపడాదడక చేశే తెల్ల" 

దను వినుమా. 

§18, ఈ ప్ర పం చస్తూ మాతు డే జనించి శః వక్ష గత మె యున్న డి. సుఖదుక్లఖ 

జన్మమరణాదులు “నజ కత్రువుతని ఇడి యెజుంగారు | 

219. నను రవానిచే ఏ మృ _త్రకయంను ఘటా ను లా కలింపంబకునో అకు 

నాయందు సృష్ట్యైదులు ఖాంంతి చ గల్పింపంబదుచున్న ది. 

220. సకొఅనిహ్మ. క ములమ భేద ము చె (ఇపియే సగుణనిక్షు జ భద) చాడూ 

పమా రెంజువిధములుగా నున్నటి. ఆందు కంటితో జూడ యబుడునడి యు నునన్నుతో 

ఛ్యానింపఒబడునడియు నకఅరూపమే, 

241. ీక్రేమ్లు ను నీష్య_ ళల యూప చా సమె నాకొరమురేదు ఆది నీరంజనమయి 

నది. దానిని జూసు దహం గానీ యూహొం చముటుకు ల గానీ థాష్టనంచుట ఏకం గానీ వీలులేదు, 

౩22 ఆయినను న్వాయఎచ బుద స గఅవార్ దుమ్టుసుకఖ్రమాల వదలి యజహాం జొర 

చును నర్జీ ౦+ నర్వ పాపముల బక్యజి చీ యున్న మవోత్రులు నన్ను “జా తుఠ, 



న. EE హాక్ . వ్యాన తాత్సర్య్భనిర్ల యము ఎ ఆం ధ్రీ కరణము 

22కి. _ ఆశీవిషం ఫణీన్ల్ర తార్టం జ్వల దగీహ్నీవిలోచనం, 
సవా స్రశిరసం ద్య ఇహ వీ శ భవే లో కాభయాకులః. 

224. అత్తి రామ మహాతేజా సథాది దివ్య స్తపోధన్కు 

- అనసూయా చ తత్పత్ని పు త్ర న్యా దాగి ప పు మిచ్చయా, 

జీ2, కమల్రాత్ మజం పిమ్ణుం చా వవూజయతాం చిరం 

1 చో ద చా తాం తయో శ సోపి దేవ 8 కృ పాసిధిఃం 

226. ష్య జన్యభయా జ్య్బాలో లస శ్పద్చాఫణాస్వితః, 

“ తత్పళ్నాన్టి స్పా నళుద్ధాయా దృష్టో భా స్త పజ. రాజల, 

Pra వు శ్రా భీలాషీ. ణస్టథ సొ కర మ్యూలరూవీణం, 

విలోక్య నవాసా భీతా త్యా మముఇ్బ న్మహీక లే, 

228, పతీజ్ఞలిస పో ఫోష్టభూ త్తదా త్రత్వాషఖవా ద్భుపి, 

అద్య తిం శాద్సకో భూత్వా సహీతః ప్రజ్ఞ యానయూ, 

220 పొమ్న్నూ పశజ్ఞలిః ఖాష్ట్రతా ధ్యాయ సాం హృది న నతంలో 

229. ఓీసర్పరాజా! వ్ర, జ్యలించుచున్న యగ్నతో సమాననుగునాకారమ కలీ 

గిన కన్ను అతోంగూడి సహ్మస్త ఫణమలు కలిగి సర్చాకోరయున నున్న నిన్ను చూచి 
లోకులు భయము నొందుదురు. 

224. తేజస్వి యగు నత్రిమవాముని యు నననూ యా దేవియు నిన్ను పుత్రునిగా 
స 

కుకునఆాయ్లు నను క్రోర్సి_.శో న్స్ 

225. కమలాతుంును జన్మమరణళూ మ్య (డు నగువిష్షువును చిరకాలము వ్రూజిం 

చిరి. శేషముండా! ఆనవారియా నిన్ను వారికీ ఫుకు ఈ డుగా నొనంగను, 

226. పిదప నీవ్రు జన్ల మునకు భయపడి స షయ ముగ నే బాఖరూపమును డాల్సి 

రెమెదు వడగఅతో నొప్తుచు నొ యననూయా చేని స్నా నముచెనీ యర వకూ నొసంగు 

నప్పుడు దోయిటి యందు గానంబడితివి. 

తల, తరువాత నామె ఫుత్రార్థిని యయ్య్యు చాలరూాప్ర యడ వగునిన్న చూచి 

మొట్ట మొదట ఫయము నొంది తత్షణమే దోయిటినుండీ పొజ వై చెను, 

228. ఇట్లు వోయిటినుండి పక జేయం[బడుటచే సీకు పతంజలి యనుపేరు గలి 

“ను. ఇట్రిమాపమును పెందినవీవప సీేకు నన్ను గూర్చి యథార్థ జ్ఞా నము కలిగెను 

229. నన్ను సర్వశెలములయందును భ్యానింప్రుచు_ పఠేంజలి కు ని నుప్పనీ 

దుడ జే తివి, ధో జూ 



ఛా 

ల 
{42 బ్రహ్మానూ శ్రా ర చంద్రిక 

అని చెప్పబడియున్నది. ఈవాకష్టములను విమర్శించిన పతంజలికి. గూడ 
గవలాజై పతకమే తాత్పర్య మనీ 'తెలియవచ్చుచున్న డి, 

తిట్టు సూ తీక ర్మ రల కచేకుల కై ఏత మె తాత్సర్యార్థ ముసి శేలు 

టచే కణాదునకుసాడ ని నిదియె తాతకి మసి ] సిక్టయింవన లసియున్న దెం 
యం 

కావున కకిలాదుల కందజుకును శేవలాడై పతకము తాత్సర్వఘొ_ 
తార్భ మగుటచే నెవ్షరును భ్రాంతులు కారు. 

వూరగ్గప ఖీ; వారమై న వారలు వ్యాసాభిమత మగునదైై గతము 

నేల ఖండించకు? వారికిగూడ నదియె నమ్మకనుు కదా! ఈకార్యమువలన 

నింత శ్రమవడీ చేసినసిద్ఞాంకే మ వచితే యు యు సి ర్తూల ప్రవ య్యునుః వమశయు వారు 

అదై. 'ేకముకేవిరుద్ద ముగ సత్త ంక్రతం త ముల ప్రవ ర్రీంప పవేసి రనుట 

యెట్లు? ఒకనుతీమును ప్రవ_ర్రింపంజేసిన వారికీ మజీయొక మతము తాత్సరప్ట 

భూతార్థ న మగసుననుట పోస్యాస్సదముక డా! 

సిద్దాంతి: ఇట్లు శ్రంకీంవ నవనరము లేచు. ముఖ తా శర్వ మేది 

మొనను తాను కారణాంకరము. చే ఆంబూసి న్ సద్దాంతమును సీ సిర పటి 

చుటకె. సరషిమతములు ఖండింవనచ్చును.  తేనకు “ముఖ్య కొత్సర్యభూత 

మైనమతమునుగూడ  ఖండింపవచ్చును. చుహారా చరక లెట్లు గూడ 

నున్న వమటకు దృష్టాంతములు కలవు. నామాయణమున క్రీరాశూ? 
| కలు | 

జూ హాలీసం వాద మూనందు 

ర్. క J " వ్ a ను తా చ జస వ్ల అ జప! అష్టకా పిక్ళటై వత మి శకి ప్రస్మశ. జనం 
ఖో యప్ క జు క. థా 

అన్న సోస్టిపడ్ర వం వక్ష మూత క్రై క పశ మత్, 

జాల చ క ౪ డు 
1 లా | మతా = ఇ జ శ జక సి నన ద ఆ కా 

జడా ఉననడ కొందు నతి బ్యృఘ్నళనం పటిట 9 
త్ల ద జరా ఇమ a 

జా య న వ అ WE ధక పసల టే < 

భ్ర0, శొదము నొవవంచిన పళ్ళ చెవచ అకు! ద్భ ప్ప అలుసు వనీ జనులు ప వరిం 

హా వ్ 
(2-3 

అచ ని దొ క BNE Tham wT, fey TT జ ల్లో 
చుచున్నారుక చా. ఈవిపయ కనే కొ 9% యాలోేచింప్రము. అన్నమా వృథాగా వ్య 

యమగుటయే గాని మృతులు మేమైనను తనునా 1 
ద 

881. తను చేని చుపుడు మూర Cr సు | fh లీ FA | నై ర గ 
ల 
లం ER “| 

pre 
త ర్ట క్ర 

చు 

bye వందన యము oH న్యు చన వెం 
"పెట్టవచ్చును. అపుడు యుచ్చృటివా ము తరినయన్న య వానిజేహావూను చెరవతసీవచ్చ్యును 

ఇట్లు తేదకదా! కొవ్రన శాద్దయి నిరర్థక తజ, 
(a.s-) _ అ 



ణా] re ) వ్యాసతొత్సర్యనిర్హ యము = ఆం ధ్రీ కరణము, 

రి మాటో వా 

అతడు దాననంవననా హై ష్ గ్రా మేధావిభిః కృతా, 

యజసు చెహి దీకస్ష తప 
జర ననాసిపర మి కేవ కుద 

యె రా | 

ప్రత్వాతేం య త్త ఉాతివ పరోతుం పృష్ట్రత;ః కురు. 

234. సతాం బుద్దిం పురస్మకర్ణి సర్వలోక నిడర్శిసీం, 

రాజ్యం త్తం పృతిగ్యహ్ఞ్లైవ వష భర 

"“రావము[$ఫ జా 

లేక్. సక్వజ్వాధర్డ ఇృుపరా క, మళ్చుఘాతానుకంపాం పీ యవాదికాం చ. 

స్వజాతి జే వాతిధివూజన బ్బ వని పన్లాన హాహా త్రిది వస స నః 

236 శే నైవ మాజ్జాయయభథావడర్థ మేకోడయం సం ౦ ప్రతిపద్యవిప్రాః, 
ధరల తరన్గస్సకలంయ భావ తా గజ్జ _నిలోశాగ మమ పమతాః, 

ed}, సిన్హా 'మ్యవా జ ర పితుకు నంత వసా ఇమగుహోదిఏవమనబుడిం 
ల ఖీ" ల య ప్త బీ థి ఢి ba 

బుద్దా న మైవంపధయా చక నం నునా _స్తికం ధర్మపథా దే 

aie 

పత్ర 

282. పరద దృన్యన ల వా రింప "నేర్చరులగు వారు పగుల వశులం జేనీకొని వారిచే 

దానముల నొందుటకె *దేవతల6 బూజింప్రుకు డానమొస౦గుము యజ దీక్షలు Ra 

నుము ధనీప ఇకాదుల విడువుము” అని బోధించుచు గ్రంథమాల రంచించికి కాని నెటు 
మీయుశాదు. అవి యన్నియు నప్ర, మాణములే. 

288. కొవ్రవ నోరామా ! వీవు పరలోకమనునదియే లేదని నిళ్వయించుకొను 

ము. కండి డ్రై యాజ్ఞ ను పరిపోలింపకపోవ్టటవలనం బరలో కమున కొలుగుననర చేదియు 

లేడు, శొపుకంజి ఎ్రు త్యెతు మగు రా జ్యభోగ ము నంగీకరింప్రము; పనోఖశు మగస్వర్గ భోగము 

చాొవఅ నుంఫ్రుము. 

834. “కొన్రన నోరామా! సర్వలోక సమ్మతే నుగుపరలో శ "భావబుడ్డిని ప్టీరకూ 

ద్ర జా పరిషొలనమాను గమనింపక రాజ్యము 

[వే 

జి కొని స్వర్షభోగ ములను విళ్ళసీంపక పకా 

నంగీకరింపుము. భరతుడు బహుఅవిధమాల వేంయకొనుచున్నా 6డు. 

క్రిక్. రాము నివాక్య్ళము 3 సర్యమా ధర్మ ము పరా క్రై మము భూతదయా ప్రి ణ్ 

) బావాణ చేవాతిథిపూజన ము తెశువాననీ స్వర్గ మార్షేయుగ "పెద్దలు ఇప్పడు. 

2826. ఐ= ఇట్లడటనే బ్రావాణులంద బు నేక బా క_్టోమాగ సపక్ష ము నంగ్కరించి 

న్యకులాచారధక, వల విధ్యా శ క్రొమార్గ ములో నాచరింప్రుచు పరుఅచే జాచరింపజేయ 

చు న్వర్ష లో క ప్రై మని ( నోరుచు జాస్టారు. 
టో 

ష87. చా చ్లీకుడవును ధర్మ మార్త విరహీతుండవువు పరుఅకుందాడ జా _నీకమత 

కు నుపజేశించుచు విపమ్లచి దిత్తు: డవై యుండు వాం వ్రు నగునిన్ష్ను పర్శిగ్శ జ ఓ 

అకు మాఠం,డ్తీనిగూడ నిందిరపవలనేవచ్చుచున్నది. 

వాక్య మ 



జె జొ wf ట్ర హ్యనూ క్రార్థ్ జం ద్రిక 
యథా హీ* చోర స్ప తేజా హీబుద్ద సథాగతం నొ స్తిక యు 

| ల హాద్మియకృక్యత వజ ప్రజానొంనవా స్పిశేవాభిముఖోబుధ హతో 

23%, తస్టతో జనాః పూర్వక [వా శు శుభాని క రాణి బహూని చక్రు కు క 
జితాగ్టసజేమంచ వ వరంచ లోకంచప్పాద్ది నజాస్స స్ట్ స్తివాుతం! ఫృతంచు 

240. ధరే రతా స్పక్సు రుకై స్పమేతా శే 

ఖం ఖో 

వేజస్వీనో దానగుణ ప థాను 
అపాంనశావీక కలాళ్చలో కేభశ సై ని పూజ్యా మునయా? ప్ర పం నెక" 

241, ఇతి బ్రువ నం వచనం నరోమం రామ మహాత్తాన నుడీనసత్యం, 
వా వేత థ్య మున రొ సీ క ఇ్బాసతస్టింవచ స్పానుళయజ్బు నిప్పః 

చా బాలిక? = 

24౭, ననా _స్తీకానాం వచనన్సు దీద్యువొంననాొ క సికోవాంనచనా స్తీకీలాన్య 
నమిత కాల వున రా పికోభన ంభ వేయ కాలేవునలేవవా ప్త్రికః, 

$38, వొంగనువ అ సే నా వీకునిందాడ రాజు బహివ్ము_50 పవఆద్రకణ ను. ఖీండును 

జాద్దునివంటివాం డే. ఇంతచమేీఅ జేదనిక్ట లేనిచాల డని ప్రజలక ెవ్వనింపందు 
సంళయము కలుగునో వానితో విచ్వాంనుండు సంబంధ పడకూడదు. 

189. ఏీకంెటి యొకులును జొనపంతులు నగువా రేకులు వివిధకర అ 
నాచరించి యినాపరకళో కము అయయందు సీద్ది నొంది యిప్పటి కిని నక్ష త్రాదిథా పమా 
త్రో శాన నపచ్చుచు నే యూావ్నారు, ఈ పెర ఇకావలనెనే విపుగ్లలు యాఇాదుల నాచ 

కింతుణు. వో 

౯ గూడీనవారును తేపోవంతులును చాన 
పింపాపమలును వర్మ అందరము ఆగుమునుతే వూజ్యాలగుదుర కొని యితే 

£41, ఆని యీవిధముగ వోవముతో చెప్పుచున్న రావునింజూచి జాబాలి 
ఆ_ప్టికమతయు క్రమ గాను పక్నా ఈ పనపకేమశాను వి నయనమనిర్థిత ముగాను యథా 
రము గాను యిట్టుని డౌ 

వశః. జాచాలివాక్య్యము ౬ రామచంద్రా నేము చా నీకయడనుగాను, భర 
ఈోకాదులు తేక పోళేపస యిడివజుకు అచేకులు వా వీ వాదము న ననళ౦టించిన పడు అస్ 

క వారిని కీవతె వే ఖండీంచి యుంటిని. ఇప్పుకు భర్ష సంకటము కలిగను కొనన మవ 
రాజ్యము ఆరా జక జ క నొందుదున్న డి సోన్ర్రన వానిని వివాకించుట కె యిటు చెప్పీ 

వూ ణో 
తిని, ధర సంకట ననుంువాఅందు జనక మేలు జేయు టకై సర్వజ్ఞా( డగు జాడు 
యేమ కమా నైన నవఅంబించి యానందర్చమాను సరిచేయవలయును కదా! 



వాష్టస తొక్పరష్ణనిక్ల యము - ఆం ధ్రీక రణను. 743 
చ 

క్స్ ట్ ళు భః. మ 
ఉజిల్మ ఎచాొమీకాదో హు పా కోదై దక థామయానాన్సిక వాగుదీరితా, 

నివ ర్రవార్త ఒఎరామ కారణా తృ్రసావవా స్థత్బమమైక దీరిశమ్. 
వాయ్ డా __ 

ఉడీ కుడ మూజాయ రామం తు వసిన్షః స తజ వూ 
Wan: ష్ ం వ్ర ట్ ₹ ఖీ 

“. జాబొలరపి జాసిత లొక స్యాస్య గతాగతిం, 
a వ 

లో 

మయా Erma age న్యాయ. స్ట క వ . ఈనిదయున్న దం. ఏినిని & నూర్సించిన ధర మూర పవ కకం ఆ నను జూబాలి య ol We EE a 

ముస న సల్ వ ఇజ్. అలా 1 వ వ. నిక పథము సవలంటించి యాఫర ము నమ హాదపూర్వుక ముక ని రాక రిం 
ఆతి Ty భె 

ప] ou రు నో uy 4 త్వ వెనవోయు చాసిపై రాను చందు నక సం గోధము జసంపంగా వాయన తనయా 
న ౧. an 

Pa rE n 

వికి అ వడికి తున క ర పరా = సక ఊరును. పకటుచంయుచ రీగ్యాక్లనా | 
॥ రం J గ 

యు ళా య 

లించుటే యము “ది కుకౌని హోము మో 
భా రః (+ 

వే లి లె శక 

మును వీనాపం చె దది ము కలయవచ్చుమున్న డి క గ | బ్రెవ్పుడు మూాడుడు. 

మూర్లఖండనమునంద నభీపా 
| 

బాలస్ “ ణా గో ఎ ఎల దార జల sets, కధ మమ లు Rte RS మను మనం ్న పి బ్రాతులకును దయయ హు లకర న ను జఆాతపషవత మున నటు ౫నిను కదూ! ఇన్తై కవిలాదులకు 
be 

టీ లా 

భీదస్తాపనమునందు గాని అమై ప్రతపరాకరణమునఎదుకాని తాత్పర్యము లేక 
పోయినను. తే త్తడుచికాఫిళారుల. నుద్ధరింపుటక్షై. యిట్లు. చేనియుండ 
వచ్చును. బ్రంకీచూ క ముశలన బారియనువా! మూ మనే ఎ ప్రమాణము న ప 
కాడ ౨ మై స్రతము శ్ాది కనళస్ట్రము కలన యు ండనలయుక ఎ వ్రజ! 

కావున మూాసిడ్దా చమ నిర్తూలము కానేరద్వు త వదుచితాధికార్తుల 
ర్ట 

నుదడింయుటు కై స గం ల్ అంత : ప. రంత ప నా ఇంవంయే వె యమ
ుటుదయు€ 

ప్త 

C3 ర. చీ we: లీ శత భభ 1 

సిరుద్దము శాపేరటపి, 

వతరపము హొంతొో, నకు “వే ూాంచమ కౌెవలంబులకుం “హాడ్ నవ 
Ap 

ar pa ! థ్ ॥| 
శష్ట్రపఠ నజ ము లర పనా a స జ్ఞానము నళ న న కూల వసన “వురుషుండు 

యై మో 

అసంగుండు. పిరుణుండు' అను మొదలగుపిమయి మం ౮ న సాంఖ్య రై మనమున - ఖ్ 
లౌ | న నను ఇ ల బు ఇల షం + వచ 

సిమూపింప: బడియున్న ది. సదజాశసననాధనమ్వు లగాయంవ చుమాదులు 

ం ఇ టిదళ భంకటకొలము తేటవీంచెను. కోన్రన నో శాముభడా! 248. ఇప్పు డడ్రధర్మ న తటస్థ న్స భద్రా 

నిన్ని మజలించుటకై యట్లు చెప్ప్తిని 

కశ. పిదప ఈొమానకు కోంధమూ కలుగుట సెచింగియె పనీస్థమవోకూని యిట్ర 

నియ, జాబాలియు తో కగతు౪ -జతీంగిన వాలే నిన్నూ మజ్లలించుటకే మూ త్రీ, మే 
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౮ 
(ల ళ్ 

('శ్రుమున సిరూపింపంబడి యున్నవి చి _త్తశుద్దిసాధనమం బ్రగుక 

రలు జై మిసికొ, న్ర్రమున పెమర్శింపంబడె యున్నవి. "_ పృపంచమునుండ 

మాక, ను విభాగించుటకు వీలగునట్లు గాత్ర; సకగాదతం శ్ర ములయందు 

పచార్థవవేచన నూచరింపంబడీ యున్నది. కావున పీనిత్ గెపేనులకు నున 
యోగము కలదు. ల్రసియు పరంపరగా బురుపూర్భసాధన ము లగును: 

ఈశా మ్రములను నిమర్శించుటచే నాత్త్యస స్వయావన్య భావముల కెజీంగి. 

యడై ఏతజ్ఞాననిషుడై పురుషుడు క డతేరును. టకై న నీశాస్ర్రము 
లయందు పురుషున్వరూపవి వేచనాదులు మాత్ర మే చేయంబడవలసీ యుండ 
జగ త్పకష్టిత్వము ముదలగు నే డై పకవిరద్దారకణు అల దిరూాపి ౦నంబడవ 

లయును ”” అనియెదవే మొ. మొట్టమొదటనే యతినూత్త్రమగంపర బ్ర వ్లా 
రూపము నెజుంగలేనివారికొజుక్తై యట్లు చేయబడెను. సకమార్థస్థితేలో 

ద్ర పంచమము నక్యము కాకపోయినను అనాద్యవిడ్య్భావలన జీవుబకు నత ES 

ము దోంచుచుండుటచే మంచాది కారులకు దానికే ఆవలంవీఐచి యుప 

"జేళ మొనర్చంబడెను. జని యానళ్యక కృత్య మే క్రజాం 1 పవేజదాంతముతము 

గ్రృవాంచునామర్ణ ర్ ప్టము కలయధికారులు నితష్మ్తవాదముగ  నాభ్రోగన్బుల 

బెరిత్యజించి సక నహ్రానమును గృహీంవవచ్చును, కొవ్టన సీసిజ్ఞాంశము 

వలన నాంఖాసదితా న్ర్రములకు వర్ణ కము రానక్క లేను, 

=) పాంచరాత్ర పాకుప తొాడులయభి పాయముకూడ నె చఇన్పతీఫు 

యని నిర్ణ యింపనలయును. వాని కొనర్చినశి నవి ప్లాగ్టి ములకు నజె గతమే 
తొక్పర్య మనుట వురాజేతివోపాడులయందు ప్రసిద్ద మయ్యే యున్న ది డం 

కావున వారితంత్రములు కూడ నట్టివే యెయండేవలయును కదా! ప్ర 

శ్వతు ముగ గూడే నం దె క స్టతము ప్ర ప తిపాదింపండియే యే యున్న ది. 

పకన, “పరత్నేత్రజ్ఞయోా రైక్య మాత నోః కితివోదితమ” 
అను వాంచరాత్రాగ ము వాళి బూావిమయమున నువాహొరణ ముగ వ్వ న్న్న 

పవరింపంబడియున్న ది. పాకుపవతాశగమమునణపాడ నిట్లైవాకక్ణను ము అనేక 

ములు కలవు. ఆతంత్రములయం దచ్చటచ్చట భేద ప్రతిపాదన మున్నను 

తన్ని ర్థారణమునకై యదై్వై్వైతీము. నిందింపయిడి కూడా నున్నను 

యాశాసస్త్రమువకు నందు. దాక్సరష్ణిము లేదు. అడై ఏతేజ్ఞానమున 

జెకక్. (727 పేజీ 143-ెపేఈా చూ.) 
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వాష్టస తాత్సర ర్టనిర్ణ యము 

కృపయు కను లగుచు చి _క్తశుద్ధికారకము బగుశీవవి మా వద్యుపాననల 

నిరూకించటనే. మాత్రమే యట్లు చెన్పయడెను మందాధి కారులు 
పరవ ర్థమును గ్రహీరవలేక వూర్వస్థితిని విడువ లేక నుభయ భ్యామ్షు 
పగుదురే ము యని యాభేదమె పుకుషూర సాధకముగ నుపచేశింపం 
పైడెన్తు దానిని సిర్షయించుటశై యడై ఏతవాడము ఖండింపంబడెను. 

“శావున మూసిద్ధాంతే మువలన పనికి గూడ క వ్యర్థత్వము కలుగ నక్క_ఆు లేదు. 
ఇంత్ యేల బొద్ధార్హ్యత చాక్యాశాదివేద'బాః వంత త ములకు గూ 

డంన్జె గతమే పరమ కాళ్చర రష్టము, ఆశేం త్రముల నొనర్తిన బుద్దబ్బహ స్ప 
రాద దలకు గేవాలా జై జై గతము సమ్మత హని నూతనంహి తాదయందు 
జెహంబడీ యుండుటచే హరితం త్ర ములకు! సూడ నదియె పరమ లాత్పర్య 
మనయె జెప్పవలయునుక డా! ల్ ప్రపంచము శూన్యము” అను మొడ ఆగు 
నిరూపణలు వ్రపంచాభిమానమును | వీడువవలయును” అనినూ చించునవి 
యగుటచే జెరాగ్యమును. కలిగింపుచు బ్ర హ్లజానమునం దుప కాగ 
పడను, “క్రమ యాత్ర 55 యనుముదపగు "విరుదాంకో ములు గహక 
చవావ్యకిరికాక్కను గృ గహొరపలేనివారిక్సి 248, నూలాకుంధతిశాక్టియమున 
నాతని కృ శ్రమను నుప చేశించుటకు నువయోగవడునుం 

న్యబొవ్యాతం త్రి ములు చె డిక్ల US ,0థ ములయం ష్ యడల 

“దూషీంపంబడి యున్న ఏ" కదా అనియవవే ము సత్యము. ఇ వానియందు 
నావవాాన న్యముగ సో 'చునఖిప్రాయమె సాహా ఎనర్జముగ వానిపగ నాభి ప్రాయ 
ముగ జనులచేం బరి గ్రహింపయుడును కావున నాయభివ్రాయము ననుసరించి 
వె దిక్, గ్రంథము రెట్లు చెప్పిన వె నవివరించిన విధముగ విమర్శించి 
యజింగ్నవా నిక నవియు నుపా చేయములే, వాండు నుందాధి కారికొజనై. 
నిరూపింపంజడీనయ దై 3 స్థరవిరద్దాంక ముల బరిత్యజించి త్రకి కానభాగము 
నంగీకచిం చును కదా! శా కానన శీవల వ్యానతం త్ర తీములేశే కాక తక్కి నవాని 
కన్నిటికీ. గూడం సగేనలాటై స్టతమె తాల్చేర్య మనుటలో వివా 
దము లేదు. 

ఈపవమయమునుగూర్చి మూతసంహీత్ యభుందు యజ్ఞ వై భవఖండ 

మున నిరువదిరెండవయ భ్యాయమున 
——_— నావు. 

246. (ట్రైహ్మనూ త్రము ౧-౧౬౭ అవ తారిక్ చూ.) 
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